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Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî 
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Mukaddime 

9 
Şüphesiz Hamd, Allah içindir. O'na hamd eder, O'ndan 

hidayet ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü 
amellerimizden Allah Teâla’ya sığınırız. Şüphesiz Allah'ın 
hidayet eylediğini saptıracak, O'nun saptırdığını da hidayete 
ulaştıracak yoktur. Allah'tan başka İlah olmadığına, O'nun 
birliğine ve ortağı olmadığına, Muhammed (sallallahu aleyhi ve 
sellem)'in O'nun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim.  

Bundan sonra. Muhakkak ki; sözlerin en doğrusu Allah'ın 
Kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem'in yoludur. İşlerin şerlisi sonradan ortaya çıkarılanlardır. 
Her sonradan çıkan şey; bid'at, her bid'at; dalalet (sapıklık) ve 
her dalalet de ateştedir. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e iman edilmemesi 
için türlü bahaneler peşinde olan zındık sünnet inkârcıları, birçok 
sabit hadisleri “Kur’ân’a aykırı olduğu” gerekçesiyle şüphe 
tohumlarını atmakta, toplumun çoğunun akıllarını kullanmayan 
kimseler olduklarını çok iyi bildiklerinden, onları güya “akılları 
uyanışa geçirme” maskesi altında, ahmakça yollara çekmekte, 
aklı yine “aklı kullanma” iddasıyla başka bir cehalet ve taklit 
mezarına gömmeye çalışmaktadırlar. 
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“Türkçe Kur’an Hareketi” adıyla site açan bazı İblis 
askerleri aşağıda nakledildiği üzere hadisleri Kur’ân’a arz 
ettiklerini ve bu hadislerin Kur’ân’a aykırı olduğunu iddia 
etmektedirler. Öncelikle, hadisleri Kur’ân’a arz etmek, Kur’an’a 
aykırı bir metottur. Bunu daha önceki yazılarda defalarca 
delillerle açıkladık.  

Burada mezkûr sitede örnek verilen hadisler hakkında 
cevap vereceğiz. Bu cevabın gayesi, şeytana kul olmayı 
Rahman’a kul olmaya tercih etmiş bu habis ve çirkef mahlûkları 
ikna etmek veya yola getirmek değildir. Bilakis Allah onların 
dünyada ve ahirette belalarını versin, kahrolsunlar, onların 
hidayet yollarına körlüklerini artırsın, cehennemin dibine kadar 
yolları var. Gayemiz, iman ehli olan kimselerin şüphelerini 
gidermek ve yakinlerini artırmaktır. 

İkinci bölümde Tarihselci ve Evrenselci sünnet 
inkarcılarına kapsamlı bir reddiye verilecektir. Son olarak da Ebu 
Leylâ kardeşimizin tercüme ettiği, müşkil görülen itikadî hadislere 
dair bir risale ek olarak sunulmuştur. 

Başarılı kılacak olan Allah Azze ve Celle’dir. 

Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî 
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1- Allah’ın Baldırı Olur Mu? 

Kuran: O’nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. 
(42- Şura Suresi 11) 

Hadis : “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini 
kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.” Müslim-İman 
302; Buhari 97/24, 10/29; Hanbel 3/1 

Bu ayet ve hadisi birbirine zıt göstermeye çalışan zındık 
şöyle diyor: “Bu hadisin hangi kitaplarda geçtiğine iyice dikkat 
edin. Hadis kitaplarının “en doğrusu” olarak gösterilen, tek 
hadisini inkâr edenin kâfir olacağı söylenen Müslim ve Buhari’de. 
Hadisçilerin mantığına göre bu hadisi inkâr eden kâfir, bu hadise 
inanan gerçek Müslüman olacaktır. Allah’a hiçbir şeyin 
benzemediğini söyleyen ayete karşın hiçbir mecazi ifadeyi 
çağrıştırmadan, Allah’ın baldırı olduğunu ve ahirette baldırını 
açacağını söylemenin yanlışlığını uzunca anlatmaya gerek var 
mı?” 

Cevap: Allah Azze ve Celle’nin baldır (sâk) sıfatı yalnız 
hadislerde geçen bir ifade değildir. Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur:  

َََعنََْيُْكَشُفَََيْومََ ُجودََِِإَلىََويُْدَعْونََََساق   َتِطيُعونَََيْسَََفَلََالسُّ

“Baldırdan açılacağı o günde onlar secde etmeye 
davet edilecekler de, buna güç yetiremeyecekler.” (Kalem 42) 

Bu ayette görüldüğü gibi sâk (baldır) sıfatı ispat 
edilmektedir. Bu durumda bir ayete tutunup diğer bir ayeti yahut 
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sahih bir hadisi inkâr etmek iman edenlerin işi olamaz. Bilakis 
iman ehli bütün naslara teslim olurlar ve derler ki: Allah Azze ve 
Celle’nin mahlûkta bulunan baldırlara benzemeyen baldırı vardır. 
İsimdeki benzerlik müsemmada benzerliği gerektirmez. Mesela 
insandaki baldır ile hayvanlardaki baldırın isimleri aynıdır ama 
bunlar birbirine benzemez. Allah Azze ve Celle, bize, bizim 
bildiğimiz hiçbir şeye benzemediğini bildirmiştir. O halde isimde 
benzerlik sıfatta benzerliği gerektirmez. Nitekim yukarıda Şura 
Suresi 11. Ayeti üzerinden kelam yapılarak, sırf isimdeki 
benzerlik sebebiyle bu sıfat inkâr edilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki 
aynı ayetin devam eden lafzı şu şekildedir: 

ِميعَََُوُهوََََشْيءَ ََكِمْثِلهَََِلْيَسَ  اْلَبِصيرََُالسَّ

“O’nun benzeri gibi olan hiç bir şey yoktur. Şüphesiz 
O, Semî’ (işiten)dir, Basîr (gören)’dir.” (Şura 11) 

Görüldüğü gibi ayette Allah’ın benzeri gibi olan hiçbirşey 
olmadığı ifade edildikten sonra Allah’ın “işiten” ve “gören” olduğu 
ifade edilmektedir. Burada akıl sahipleri şöylece iman ederler: 
“İşitme ve görme sıfatları her ne kadar mahlûkta da bulunan 
sıfatlar olsalar da, Allah Azze ve Celle’nin işitmesi ve görmesi 
asla mahlûkun işitmesi ve görmesi ile kıyaslanamazlar. Burada 
benzerlik yalnızca bu sıfatların isimlerindedir. Müsemmâlarında 
değildir.” İşte sâk (baldır) kelimesi de böyledir. Nasıl ki Allah Azze 
ve Celle’nin işitme ve görme sıfatlarının olduğuna iman ettiğimiz 
zaman, O’nu işitme ve görme sıfatlarına sahip olan mahlûklara 
benzetmişiz demek olmuyorsa, Allah Azze ve Celle’nin baldırı 
olduğuna iman ettiğimizde de bunun manası, söz konusu baldırın 
mahlûktaki bir baldır gibi olduğunu kabul etmeyi gerektirmez.   
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2- Allah El Sıkışır Mı? 

Kuran: Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. (112- İhlas 
Suresi 4) 

Hadis: Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki 
omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki 
göğsüm arasında hissettim.” Hanbel 5/243 

Zındık bu ayet ile bu hadisin birbirine çelişik olduğu 
şüphesini atmaya çalışarak şöyle diyor: “Yine bu hadiste hiçbir 
mecazi manayı çağrıştırmadan, Allah’a parmak, parmaklarına da 
soğukluk atfedilerek; Allah şekilleştirilmektedir. Bu hadis, İhlas 
Suresi’nin Allah’ın hiçbir şeye denk olmadığını söyleyen ayeti gibi 
daha birçok ayetle de çelişir…” daha sonra bu sıfatı mecaza 
yorumlayanlara cevap vermeye çalışıyor.  

Cevap: Bir önceki cevapta isimde benzerliğin 
müsemmada benzerliği gerektirmediğini açıklamıştık. Hadiste, 
geçen ayete hiçbir aykırılık olmadığı önceki cevaptan açıkça 
anlaşılmaktadır. Güya “Kur’ân’ı savunuyormuş gibi” bir poza 
giren bu şeytanlar, öne sürdükleri bu batıl kelam ve yorumlarla 
aslında diğer birçok ayeti inkâr etmeye de kapı aralamış 
oluyorlar. Mesela Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: 

 أَْيِديِهمَََْفْوَقََاّللََََِّيدََُاّللََََّيَُباِيُعونَََِإنََّماَيَُباِيُعوَنَكََالَِّذينَََِإنََّ

“Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat 
etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir.” (Fetih 
10) 
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َِبَيَديََََّخَلْقُتََِلَماََتْسُجدَََأَنَََْمَنَعَكَََماَِإْبِليُسَ َياََقاَلَ
 اْلَعاِلينَََِمنَََُكْنَتََأَمََْأَْسَتْكَبْرَتَ

“Allah: “Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde 
etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa 
yücelerden misin?” dedi.” (Sâd 75) 

Bu ayette görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle kendisi 
hakkında “iki el” sıfatını ispat etmektedir. Bu ayet ve Rahman 
Azze ve Celle’nin parmakları olduğunu ispat eden hadisler, 
Allah’ın hiçbir dengi olmadığını bildiren ayete de çelişik değildir. 
İman sahipleri şöyle derler:  

Allah Azze ve Celle’nin iki eli, parmakları, gözü, ayağı, 
rahmeti, gülmesi, azabı, görmesi, işitmesi, arşa istivası, dünya 
semaına nüzulü gibi kitap ve sahih sünnetten ibaret vahiyle 
bildirilen bütün sıfatlarına iman eder, teslim oluruz, bu sıfatları 
mahlûkun sıfatlarına benzetmeyiz. Çünkü Allah’a denk olan 
hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle’nin bizim tarafımızdan 
keyfiyeti bilinmeyen eli ve parmakları vardır ve bu el ile 
parmaklar, mahlûkta bulunan el ve parmaklara benzemez. 

3- Din Değiştiren Öldürülsün Mü? 

Kuran: Dinde zorlama yoktur. (2-Bakara Suresi 256) 

Hadis: “Dinini değiştireni öldürün.” Nesai 7-8/14; Buhari 
12/1883 

Zındık bu ayetle bu hadisi birbirine zıt göstermeye 
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çalışarak diyor ki: “Allah’ın hükmünü hadisle aşmaya, Allah’ın 
dinini kendi kafalarına uydurmaya çalışanların bu anlama gelen 
uydurmaları yüzünden birçok insan öldürülmüştür. Dine 
referanslar veren bazı örgütlerin yaptığı katliamları, bu örgütlerin 
zihinlerinde meşrulaştıran da bunun gibi hadislerdir. Diyanet 
bahse konu örgütleri kınamaktadır ama aynı Diyanet, Buhari ve 
Nesai gibi hadis kitaplarını ise hiçbir eleştiriye açmamakta, dinin 
kaynağı olarak göstermektedir. Bu bir çelişki değil de nedir? Ne 
yazık ki katliamları meşrulaştıracak izahlar hadis kitapları ve 
mezhep izahlarında mevcuttur.” 

Cevap: Bu zındıkça bakış açısı ile bakılırsa şu ayetler 
hakkında ne derler? Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُمونََََوَلََاْْلِخرََِِباْلَيْومَََِوَلََِباّللَََِّيُْؤِمنُونََََلََالَِّذينََََقاِتُلوا َيَُحر ِ
مََََما َََُحرَّ ََِدينََََيِدينُونََََوَلَََوَرُسولُهََُاّللَّ َأُوتُواَالَِّذينَََِمنَََاْلَحق ِ

 َصاِغُرونََََوُهمَََْيدَ ََعنََْاْلِجْزَيةَََيُْعطُواََحتَّىَاْلِكَتاَبَ

“Kendilerine kitap verilmiş olanlardan, Allah’a ve 
ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve rasulünün haram 
kıldığını haram tanımayan ve hak dinini din olarak kabul 
etmeyenlerle küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle 
verinceye kadar savaşın.” (Tevbe 29) 

وا َِمْنُهمَََْتتَِّخُذواََفَلَََسَواءَ ََفَتُكونُونَََُرواَكفََََكَماََتْكُفُرونََََلوَََْودُّ
ََفُخُذوُهمَََْتَولَّْواََفِإنََْاّللََََِّسِبيلََِِفيَُيَهاِجُرواََحتَّىَأَْوِلَياءََ
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ََوَلَََوِليًّاَِمْنُهمَََْتتَِّخُذواََوَلَََوَجْدتُُموُهمَََْحْيُثَََواْقُتُلوُهمَْ
ا  َنِصير 

“İstediler ki kendilerinin küfre girdiği gibi siz de küfre 
giresiniz de bir olasınız. Artık Allah yolunda hicret edinceye 
kadar içlerinden veliler edinmeyin! Eğer yüz çevirirlerse 
onları yakalayın ve kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. 
Onlardan veli de edinmeyin, yardımcı da.” (Nisa 89) 

ََحْيُثََاْلُمْشِرِكينََََفاْقُتُلواَاْلُحُرمََُاْْلَْشُهرََُاْنَسَلخََََفِإَذا
ََمْرَصدَ َُكلََََّلُهمَََْواْقُعُدواََواْحُصُروُهمَََْوُخُذوُهمَََْوَجْدتُُموُهمَْ

َلةََََوأََقاُمواََتابُواََفِإنَْ َكاةََََوآَتُواَالصَّ َاّللََََِّإنََََّسِبيَلُهمَََْفَخلُّواَالزَّ

 ِحيمَ رََََغُفورَ 

“O haram aylar çıkınca artık müşrikleri bulduğunuz 
yerde öldürün, onları tutuklayın, onları kuşatın ve onların 
bütün geçit yerlerini kesip tutun. Eğer tevbe edip namaz kılar 
ve zekât verirlerse, yollarını serbest bırakın. Gerçekten Allah 
Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” (Tevbe 5) 

İman ehli bu ayetlere de, “Dinde zorlama yoktur” ayetine 
de iman ederler. Çünkü “Dinde zorlama yoktur” ayetinin hangi 
konuda nazil olduğunu bilirler. İbn Abbas radıyallahu anhuma 
dedi ki:  

“Ensârdan bir kısım insanların çocukları yaşamadığında 



10 

 

bu kadınlar, çocukları yaşadığı takdirde onu Yahudi 
yapacaklarına dair adakta bulunurlardı. Çünkü bunlar müşriktiler. 
Yahudiler ise ehl-i kitaptandı. Müşrikler ehl-i kitabın üstünlüklerini 
kabul ediyorlardı. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) 
Medine’den Yahudi kabilesi Nadr oğullarını uzaklaştırdığı zaman 
bunların içinde, Ensârın, Yahudileşmiş bu gibi çocukları da 
bulunuyordu. Ensâr:  

“Biz çocuklarımızı bırakmayız” dediler! Allah Teâlâ da bu 
âyeti indirdi.”1 

Dinde Zorlama Meselesi İle İslam'daki Savaşın 

Konumu Nedir? 

Şöyle bir soru yöneltilebilir: “İslam'da savaşı nasıl 
anlamalıyız? Bu, dava için savaşmak değil midir? Müşrikleri 
İslam ile kılıç arasında tercihte serbest bırakmayı nasıl 
anlamalıyız? Bu, dinde bir zorlama değil midir? Eğer bu bir 
zorlama değilse o zaman zorlama ne demektir?”  

Bu soruya şöyle cevap verilebilir. İslam'da savaş, in-
sanları dine girmeleri için zorlamayı amaçlamaz. Bu hareket, 
realiteye dayalı sebeplere ve gerekçelere bağlıdır. Toplumda 
pratik bir hayatı gerçekleştirmek için savunmaya veya 
korunmaya ilişkin bir takım amaçlar vardır. Dava için savaşmaya 
gelince, burada hedef, ülkeleri İslam'a girmeye zorlamak değildir. 
“Din Allah'ındır” ilkesine bağlı olarak tek tek her insana çağrıyı, 
mesajı ve davayı ulaştırmaktır. Bu dinin bütün insanlara 
ulaştırılması gerekir. Ta ki insanlar O'nun dilediği şekilde 

                                                

1 Sahih. Ebû Dâvûd (2682) İbn Ebî Hâtim (2609) İbn Hibbân (1/352) 
Ziya el-Muhtare (10/73) Beyhaki (9/186) 
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kendisine ibadet edebilsinler. Yine Allah Teâlâ kendi elçisini 
peygamberlik görevi ile bütün insanlara göndermiştir. Dolayısıyla 
bütün insanların O'nu tanıması gerekir... Eğer İslam ile bu 
özgürlüğün arasına giren, engel olan birtakım güçler varsa 
peygamber bu engelleri barışçı veya barışçı olmayan değişik 
yollarla ortadan kaldırmak hakkına sahiptir... Bütün insanlara 
davetçiler aracılığı ile dava ulaştıktan ve yine ortaya koyduğu 
bütün deliller ve burhanlarla insanlara sunulduktan sonra İslam'a 
girmeyen insanlar iki kısma ayrılırlar:  

Birinci grup Ehl-i kitap olan gruptur. İslam bunlar için 
zimmetin şartlan çerçevesinde beraber yaşamayı teklif eder. 
Zimmet şartları onların inançlarını, ibadetlerini kendi toplumlan 
çerçevesinde onların bireysel işlerini özgür bir şekilde 
kullanmalarına müsaade eder, böylece onlar müslümanlarla 
birlikte onların himayesi altında yaşarlar. Onları harbe ve savaşa 
götürmeden, bu konularda onlara sorumluluk yüklemeden 
müslümanlar onların canlarını, mallarını ve namuslarını korurlar. 
Eğer onlar müslüman olmayı da, zimmetin şartlarını da kabul 
etmezlerse bu, İslam'a sayaş açma ve ona karşı direnme 
anlamına gelir. İslam da kendisine karşı savaş halinde bulunan 
ve otoritesine karşı gelen her güce karşı kendisini savunmak 
zorunda kalır...  

İkinci grup ise, müşrikler ve ateistlerdir. Müslümanlar bun-
larla İslamî büyük bir maslahat çerçevesi içinde sözleşme 
yapabilirler. Fıkhî açıdan bu konuda onların özel görüşlerine 
itibar edilir. Eğer bu konuda müslümanların bir maslahatı söz 
konusu değilse o zaman onların müslüman olmaktan başka 
çaresi yoktur. Çünkü onlara bütün deliller sunulmuş 
bulunmaktadır. Ve İslam, şirki ve ateizmi saygı değer bir din 
kabul etmez. O, insanın ve hayatın maslahatına aykırıdır. Çünkü 
İslam tevhide dayalı çağrısı ile şirkin ve ateizmin bütün 
etkenlerini ortadan kaldırmak için gelmiştir. Dolayısı ile karşılıklı 
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saygı ilkesine bağlı olarak onlarla beraber yaşamaya izin 
vermenin bir anlamı yoktur. Zira onlarla beraber yaşamak kendi 
karşıtına hürriyet vermek demektir...  

Bazılarına göre böyle bir uygulama İslam'ın onlar 
üzerindeki otoritesini pekiştirmek içindir. Onları dine girmeye 
zorlamak için değil. Zira bu otoritenin onlarla diyalogu ve karşılıklı 
ilişkileri ancak bu şekilde gerçekleşebilmektedir. Çünkü 
müslüman olmak onların pratik olarak küfrü yaşamasına engel 
olmaktadır. İşte bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim bir inanç sistemi 
olarak içten teslim olmadan uygulama olarak İslamî otoriteye 
boyun eğme şeklindeki “İslam” ile uygulama alanındaki İslam'ın 
yanında, kalp, yöneliş ve dil ile de İslam olmayı ifade eden “iman” 
kavramlarını birbirinden ayırmıştır...  

İşte bu ilkeye bağlı olarak İslam, münafıkları müslüman 
olarak saymıştır. Hâlbuki Kur'an'ın apaçık bildirdiğine göre Allah 
Teâlâ onların yalan söylediğine tanıklık etmektedir. 

4- Ölünün Suçu Ne? 

Kuran: Doğrusu hiçbir günahkâr bir başkasının günah 
yükünü yüklenmez. (53-Necm Suresi 38) 

Hadis: “Ölü, ailesinin kendisi için ağlamasından dolayı 
azaba uğratılır.” Buhari-K. Cenaiz 32, 33, 34 

Bu ayetle bu hadisi karşı karşıya getirmeye çalışan zındık 
diyor ki: “Ne akla, ne de Kuran’ın genel mantığına uyan bu hadis 
de uydurmacılığın Kuran ve akılla çelişkilerine bir başka örnektir.” 

Cevap: Zındık şahıs kendi kıt anlayışını; akıllılık ve 
Kur’an’a ittiba gibi lanse ediyor. Lakin işin hakikati öyle değildir.  
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Ömer b. El-Hattab radıyallahu anh'den de şu lafızla 
rivayet edilmiştir:  

 ِإنَاْلَمي ِتَيعذبَبالنياحةََعَلْيِهَِفيََقبره

 “Ölü için bağırarak ağlanmasıyla ölü, kabrinde azap 
görür.”2 

Bu hadis tıpkı Kur’ân ayetlerinin mütevatir olması gibi 
mütevatirdir: İbn Hibban Sahih’inde, Enes radıyallahu anh’den3 
Yine İbn Hibban, İmran b. Husayn radıyallahu anh’den4 Taberani, 
el-Kebir’de; Semura b. Cundub radıyallahu anh’den5 Ebu Ya’la; 
Ebû Hureyre radıyallahu anh’den6 İbn Mende; Muğira b. Şu'be 
radıyallahu anh’den7 rivayet etmişlerdir. 

 Aişe radıyallahu anha’ya: “İbn Ömer, Rasûlullah 
sallallâhu aleyhi ve sellem'den:  

“Ölü dirinin ağlamasıyla azap görür” buyurduğunu 
rivayet ediyor” denildi. Aişe radıyallahu anha dedi ki:  

                                                

2 Sahih. Buhari (1226, 1230) Muslim (927) Ahmed (1/26, 36) Nesai 
(1850) Tirmizi (1002) İbn Mace (1593) İbn Ebi Şeybe (3/61) Tayalisi 
(1/4, 8) Ali b. Cad, Musned (568) 

3 Sahih. İbn Hibban (7/402) Tayalisi (1/10) Ahmed, Fadailu’s-
Sahabe (1/342) Beyhaki (4/72) Ebu Ya’la (1/202) 

4 Hasen. İbn Hibban (7/404) Ahmed (4/437) Nesai (1849, 1854) 
Taberani (18/163, 178, 186) Tayalisi (1/115, 210) 

5 Hasen. Ahmed (5/10) Taberani (7/216) 
6 Sahih. Ebu Ya’la (10/302, 11/327) 
7 Sahih. Muslim (933) Ahmed (4/255) 
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“Ebu Abdirrahman (yani İbn Ömer) yanılıyor. Rasûlullah 
sallallâhu aleyhi ve sellem ancak şunu dedi:  

“Ölünün akrabaları ona ağlarlar, hâlbuki o, 
günahından dolayı elbette azap görür.”8 

Muslim şu lafızla rivayet etmiştir: “Aişe radıyallahu anha 
dedi ki: “Allah Ebu Abdirrahman’a rahmet etsin. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yahudinin cenazesine 
uğramıştık. Ölü üzerine ağlıyorlardı. Bunun üzerine:  

“Siz ağlıyorsunuz, o ise elbette azap görüyor” 
buyurdu.9  

İbn Sa'd, Yûsuf b. Mahik'den rivayet ediyor: 

َرافعَبنَخديجََفَقاَلَِإنَ َرأَْيتَِإْبِنَعمرَحضرََجَناَزة
ََعَلْيِهََفَقاَلَِإْبِنََعبَّاسَِإنَاْلَمي ِتَ اْلَمي ِتَليعذبَببكاءَاْلَحي 

 ي ََلَيعذبَببكاءَاْلحََ

“İbn Ömer radıyallahu anhuma'yı, Rafi' b. Hadîc 
radıyallahu anh'ın cenazesinde gördüm. Dedi ki:  

“Ölü, dirinin ona ağlamasıyla azap görür.” İbn Abbâs 

                                                

8 Sahih. Ahmed (6/57) 
9 Sahih. Muslim (931) benzer şekilde: Buhârî (1286-89, 3978) 
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radıyallahu anhuma da ona cevaben:  

“Ölü, dirinin ona ağlamasıyla azap görmez” dedi.”10 

Bu konuda âlimler şu görüşler üzerinde ihtilaf etmişlerdir: 

Birincisi: “Hadisler mutlak olarak zahirine göre 
yorumlanır. Bu Ömer b. El-Hattab ve oğlu Abdullah radıyallahu 
anhuma'nın görüşüdür. 

İkincisi: “Bu hadisler mutlak değildir.” (Yani her zaman 
bu böyle değildir. Bazı kişiler azap görür.)                          

Üçüncüsü: “Onların ağlamasıyla azap görür” 
ifadesindeki “be” harfi, hâl içindir. Sebep için değildir. Yani ölü 
onların ağladığı hâl ve zamanda azap görür. Bu azabın sebebi 
onun günahlarıdır. Yanındakilerin ağlaması değildir. 

Dördüncüsü: “Beyân edilen bu azap kâfirlere hastır.” Bu 
iki görüş Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edilmiştir. 

Beşincisi: “Hadiste beyan edilen bu azap, ağlamak ve 
bağırmayı bir âdet ve yol edinmiş olan kişilere hastır.” Buhari bu 
görüştedir. 

Altıncısı: “Bu azap, öldükten sonra kendisine ağlamayı 
vasiyet edenler içindir.” Nitekim birisi şöyle demiştir:  

                                                

10 Sahih mevkuf. İbn Sad (4/275) Nesai, el-İgrab (no:27) Begavi 
Mu’cemu’s-Sahabe (1025) 
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أَهلَه أَنَا متَفانعينيَِبَمَا معبد(َ...)ِإذَا بنَة َالجيبَيََا  وشقيََعلي 

“Öldüğüm zaman lâyık olduğum şekilde bana ağla ve 
ceplerini yırt ey Ma’bed’in kızı” 

Yedincisi: “Kendisine ağlayacaklarını bilip de 
ağlanmamasını vasiyet etmeyenler içindir. Çünkü bu durumda 
ağlamamaya vasiyet etmek vaciptir.” 

Sekizincisi: “Azabın sebebi, ağlanması değil de, onlara 
söylenen dinde kınanmış olan övgülerdir. Bu övgüler onlara azap 
verir. Meselâ: “Ey kadınları dul, çocukları yetim, evleri virane 
bırakan” sözü gibi. Çünkü böyle övgüler câhiliye adetlerinden idi. 

Dokuzuncusu: “Bu azaptan kasıt, meleklerin, ölünün 
akrabalarının ona ağlayıp övgülerle bağırmalarından dolayı o 
ölüyü kınamalarıdır.” Çünkü Tirmizi, Hâkim ve İbn Mâce, merfu 
olarak şöyle rivayet ediyorlar: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurmuştur: 

أَوَ واسنداَه منَميتَيَُموتَفتقومَنادبتهََتقولَواجبلَه َمَا
َوك  لَِبِهَملكانَيلهزانهَأهكذاَكنتشبهََذِلكَمنَالَقْولَِإلَّ

“Ölen hiç kimse yoktur ki, ona ağlayanlar kalkıp:  

“Ey dayanağımız, ey varlığımız” ve benzeri sözlerle 
bağırdıklarında, iki melek onu tokatlayıp:  
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“Sen böyle mi idin?” diye çıkışmasınlar.”11 

Taberani, İbn Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor: 

أُغميَعلىَعبدَاّللَبنََرَواَحةََفَقاَمْتَالنائحةََفدخلَ
َالنَِّبيَصلىَاّللََعَلْيِهََوسلمََوقدَأََفاقََفَقاَلََياََرُسولَ َعَلْيِه
َساءَواعزاهَ َفصاحتَالن ِ اّللَصلىَاّللََعَلْيِهََوسلمَأُغميََعلي 

َبينَرْجليََفَقاَلَأَْنتَواجبلهََفَقاَمَملكََمَعهَمرزبةََفَجعلَهاَ
 َكَماََتقولَقلتََلََفَلوَقلتَنعمََضَرَبِنيَبَها

“Abdullah b. Revaha radıyallahu anh bayıldı. Bağırma 
sesleri yükseldi. Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem yanına 
girdiğinde ayılmıştı. Dedi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Kendimden geçtim. Kadınlar: “Ey aziz! 
Ey kahraman!” diye bağırmaya başladılar. Bir melek önümde 
durdu, elinde bir topuz vardı. Onu ayaklarımın arasına koydu.  

“Sen onların dediği gibi misin?” dedi. Ben:  

“Hayır” dedim. Eğer “Evet” deseydim o topuz ile bana 

                                                

11 Hasen. Tirmizi (1003) Abdulhak İşbili, Ahkamu’l-Kubra (2/498) 
Begavi Şerhu’s-Sunne (5/444) Ebu Musa radıyallahu anh’den rivayet 
etmişlerdir. Nevevi ve el-Elbani hasen demişlerdir. 
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vuracaktı.”12    

Hâkim sahih kaydıyla, Nu’man radıyallahu anh'den 
rivayet ediyor: 

َعْمَرةَ ََفجعلتَأُْخته ََرَواَحة َبن َاّلل أُغميَعلىَعبد
تعددََعَلْيِهََفَقاَلَِحينَأََفاقَ واكذَا واكذَا تْبكيََوتقولَواأخياَه

َقيلَليَأَْنتََكَذِلك  َماَقلتََشْيئاَِإلَّ

“Abdullah b. Revâha radıyallahu anh bayıldı. Kızkardeşi 
Amre, bağırmaya başladı.  

“Vah şöyle kardeşime, vah böyle kardeşime!” diye 
sayarak bağırıyordu. Ayıldığında kardeşine dedi ki:  

“Bir şey söylediğin zaman her seferinde melek:  

“Sen böyle misin?” diye soruyordu.”13 

İbn Sa'd, el-Mikdam b. Ma'dikerib radıyallahu anh'den 
rivayet ediyor:    

                                                

12 Hasen ligayrihi. Taberani (13/414) İbn Hacer, Garaibu’l-Multekita 
(el yazma no:2703) isnadında Muhammed b. Cabir el-Hanefi’nin hıfzı 
kötüdür. Bir sonraki rivayet ile hasen derecesine çıkar. 

13 Sahih. Buhari (4267) Hakim (3/44) 
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ََحْفَصةَ َدخلتََعَلْيِه ََرِضيَاّللََعنُه َأُِصيبَعمر لما
َأَِميرَ ََيا َاّلل ََرُسول َصهر ََوَيا َاّلل ََصاحبََرُسول َقاَلتََيا
ََعَلْيكَمنَ َلي ََعَلْيكَِبَما َِإن ِيَأحرج َعمر ََفَقاَل اْلُمؤمِنيَن

َتندب ََل ََلْيَسَمنَميتَاْلحقَأَن َِإنَّه ينيَبعدَمجلسكََهَذا
ََكاَنتَاْلَمَلِئَكةَتمقته  يْندبَِبَماََلْيَسَِفيِهَِإلَّ

“Ömer radıyallahu anh yaralandığı zaman, kızı Hafsa 
yanına girdi.  

“Ey Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'in arkadaşı! Ey 
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in kayın babası! Ey 
müminlerin emiri!” diyerek ağlamaya başladı. Ömer radıyallahu 
anh dedi ki:  

“Senin üzerine olan hakkım için bu meclisten sonra bana 
böyle şeyler söylememeni rica ediyorum. Zira kendisinde 
bulunmayan hasletlerle övülen hiçbir ölü yoktur ki, başında bir 
melek durup ona kızmasın.”14 

Onuncusu: “Bu hadislerde anlatılan azaptan kastedilen, 
akrabalarının düştüğü durumdan dolayı ölünün acı çekmesidir.” 

Çünkü Taberâni ve İbn Ebî Şeybe, Kayle bt. 

                                                

14 Sahih mevkuf. İbn Sad (3/335) Haris b. Ebi Usame Musned (263) 
İbn Asakir Tarih (44/448) İbn Tulun, Tıbbu’n-Nebevi (s.323) 
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Mahrame'den şöyle rivayet etmişlerdir: 

َهاَذكرتَِعْندََرُسولَاّللَصلىَاّللََعَلْيِهََوسلمَولداَأَنََّ
ََوسلمَ ََرُسولَاّللَصلىَاّللََعَلْيِه ََبكتََفَقاَل َثمَّ ََماَت َلَها
ْنَياََمْعُروفاََفِإذاَ أيغلبَأحدُكمَأَنَيصاحبَصويحبهَِفيَالدُّ
دَِبَيِدِهَِإنَأحدُكمَليبكيَ َماَتَإسترجعَفوالذيَنفسَُمَحمَّ

 ْيِهَصويحبهَفياَعبادَاّللََلَتعذبواََمْوَتاُكمَفيستعبرَِإلََ

“Kayle bt. Mahrame, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem'in yanında ölen çocuğundan bahsetti ve sonra ağladı. 
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Dünyada arkadaşınıza iyilik yapmanız size zor mu 
gelir? Ölen olursa ağlamayın “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi 
râciun” deyin. Muhammed’in nefsi elinde olana yemin 
ederim ki, ağladığınızda arkadaşınız, sizin neden ağladığınızı 
öğrenmek ister. Ey AIIah’ın kulları! Ölülerinize azap 
vermeyin.”15 

İbn Cerir (et-Taberî) bu görüştedir. İbn Teymiyye dâhil, 
imamlardan bir topluluk da bu görüşü seçmişlerdir. 

Yahya b. Main, Hadis Cüz’ünde el-Hasen'den rivayet 

                                                

15 Hasen. Taberani (25/10) Kurtubi et-Tezkira’da (s.328) isnadında 
sakınca yoktur dedi. İbn Hacer, Fethu’l-Bari’de (3/155) hasen demiştir. 
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ediyor: 

َالنَّاسَلْلَميتَأَهلهََيْبُكوَنََعَلْيِهََوَلَيقضونَدينهَ  ِإنَمنََشر 

“Ölü için insanların kötülüklerinden birisi de, yakınlarının 
ona ağlaması ve borçlarını ödememeleridir.”16 

5- Kadın Düşmanlığı 

Kuran: Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir 
çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz 
birbirinizdensiniz. (3-Ali İmran Suresi 195) 

Hadis: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga 
arasında alaca bir karga gibidir.” Buhari 9/1391 

Zındık bu ayetin, bu hadise aykırı olduğu gibi bir zorlama 
yorumla şöyle diyor: “Kuran, hayır üreten erkeğin de kadının da 
önünü açık tutarken, hadisler kadının önünü kapamaktadır. 
Kadın konusu, Peygamber’e iftira olarak uydurulan hadislerin en 
çok olduğu alanlardan birisidir.” 

Cevap: Öncekle bu hadis Buhârî’nin veya Muslim’in 
sahihlerinde yer almamaktadır. Lakin sahihtir. Metinde de ayete 
aykırı bir taraf yoktur. Çünkü hadiste kadının sırf kadın olduğu 
için cennete girmekten engellendiği gibi bir mana söz konusu 

                                                

16 Sahih maktu. Ebu İsmail el-Harbi, Cüz’ül-Evvel Min Hadisi Yahya 
b. Main (el yazma no:59) Hasen b. Şazan, Cüz (el yazma no:49) 
Beyhaki Şuab (6/204) İbn Abdilberr Camiu Beyani’l-İlm (2/332) Hatib el-
Cami (2/304) Ebu Tahir es-Silefi Tuyuriyyat (263) 
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değildir. Hadisin aslı şöyledir: 

Umare b. Huzeyme dedi ki: “Biz Amr b. el-As radiyallahu 
anh ile beraber bir hac veya umrede idik. Dedi ki: “Biz Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber şu mıntıkada idik. Birden 
buyurdu ki: 

ََِفيَهاَِغْرَبان اََنَرى:ََفُقْلَناََشْيئ ا؟ََتَرْونََََهْلََاْنظُُروا َُغَراب 
ْجَلْينََِاْلِمْنَقارََِأَْحَمرََُأَْعَصمَُ َاّللَََُصلَّىَاّللَََِرُسولَََُفَقاَلَََوالر ِ
َساءََِِمنَََاْلَجنَّةََََيْدُخُلَََلَََوَسلَّمََََعَلْيهَِ ََالن ِ َِمْثَلََِمْنُهنََََّكانََََمنََِْإلَّ
 اْلِغْرَبانََِِفيَاْلُغَراِبَََهَذا

“Bakın, bir şey görüyor musunuz?” Biz dedik ki: 

“Aralarında ayağı sekili ve gagası ve ayakları kırmızı olan 
bir karganın da bulunduğu kargalar görüyoruz” dedik. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 

“Kadınlardan cennete ancak karga sürüsü içinde şu 
karga gibi az sayıda kadın girecektir.”17 

Ebu Uzeynetus Sadefi radıyallahu anh’den Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

                                                

17 Sahih. Ahmed (4/197, 205) Hâkim (4/645) Ebû Ya'lâ (13/329) Abd 
b. Humeyd (294) 
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َجاُتََنَِسائِكُمَََُوَشرَُّ َلَََاْلُمنَاِفَقاُتَََوُهنَََّاْلُمتََخي ِلَُتََاْلُمتََبر ِ
 اْلَْعَصمََِاْلغَُراِبََِمْثُلََِإلَََِّمْنُهنَََّاْلَجنَّةَََيَْدُخُلَ

"Kadınların şerlisi kendini beğenip kibirlenen ve 
(açılıp saçılarak) teberrüc yapanlardır. Onlar münafıktırlar. 
Bu yüzden kadınlardan cennete girecek olanlar ayağı sekili 
karga gibi azdır."18 

Görüldüğü üzere kadınlardan çok azının cennete girecek 
olması, onların sırf kadın oldukları için değildir. Şayet kadın 
olmak cennete girmeye mani olsaydı, o az sayıdaki kadın da 
cennete giremezdi. Bu durumun sebebi, kadınların çoğunun 
Allah’ın hakları ile eşleri ve çocukları gibi kulların hakları 
konusunda sorumluluklarını yerine getirmemeleri, bunu yerine 
getirenlerin, sabır ve sebat gösterenlerinin az olmasıdır.  

Ebu Selam el-Esved rahimehullah’tan: “Muaviye 
radiyallahu anh, Abdurrahman b. Şibl’e mektup yazarak 
insanlara Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den işittiklerini 
bildirmesini istedi. O da halkı toplayıp şöyle dedi:  

                                                

18 Sahih. Beyhaki (7/82) İsmail el-İsbehani (Kıvamu’s-Sunne), 
Tergib ve Terhib (1527) Taberi Tarih (11/590) İbn Hacer el-İsabe (7/9) 
Elbani Sahihu’l-Cami (3330) Feyzu’l-Kadir (3/493) Muhlis el-Aşir 
(214/2) İbn Katan İhkâmu’n-Nazar (s.177) Ebu Ubeyd Garibu’l-Hadis 
(3/101) Elbani es-Sahiha (1849) İbnu’s-Seken, Ebu Uzeyne’nin sahabe 
olduğunu söylemiştir. Bkz.: İbn Hacer el-İsabe (7/7) 

* Enes radıyallahu anh’den: Zehiratu’l-Huffaz (5682) Elbani 
Adabu’z-Zifaf (s.16, 19) 
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“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle 
buyurduğunu işittim:  

اَقََِإنََّ ََوَمنََِاّللََََِّرُسوَلَََياََقالُواَالنَّارََِأَْهُلََُهمََْاْلُفسَّ
اُق؟ َساءَََُقاَلََاْلُفسَّ َهاِتَناَأََلْسنَََاّللََََِّرُسوَلَََياََقالُواَالن ِ َأُمَّ
َاْبُتِلينََََوِإَذاَُكْرنَََيشَََْلمََْأُْعِطينَََِإَذاََوَلِكنَُّهنََََّبَلىََقاَلَََوأََخَواِتَنا؟

 َيْصِبْرنََََلمَْ

“Muhakkak ki Fussâk/günahkârlar cehennem 
halkıdırlar.” Dediler ki: “Fussak/günahkârlar kimlerdir ey Allah’ın 
rasulü!” Buyurdu ki: 

“Kadınlardır.” Dediler ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Onlar annelerimiz ve kızkardeşlerimiz 
değiller mi?” Buyurdu ki: 

“Evet, lakin onlar kendilerine verildiğinde teşekkür 
etmezler, belaya uğradıklarında sabretmezler.”19 

Acaba yukarıdaki saçma sapan itirazı getiren zındığın 
bakış açısıyla bakılırsa, “İnsanlardan şükreden azdır”, 
“İnsanların çoğu iman etmezler” gibi ayetlerden, insanlık 

                                                

19 Muslim'in şartına göre sahih. Abd b. Humeyd (314) Ahmed 
(3/444) Ma’mer Cami (28-31) Hâkim (2/207) Beyhakî (2/17) Mizzi 
Tehzibu’l-Kemal (17/166) el-Elbani es-Sahiha (366, 3058) 
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düşmanlığı yapıldığı gibi bir mana mı çıkacaktı?  

6- Zalim Kim? 

Kuran: Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir 
adama uyuyorsunuz. (25- Furkan Suresi 8) 

Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından 
büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta 
dolaştı.” Buhari 76/47; Hanbel 6/57, 4/367 

Zındık sünnet inkârcısı diyor ki: “Kuran’a göre 
Peygamberimiz’in büyülendiğini söyleyenler zalimlerdir. “En 
güvenilir” hadisçilerin çoğuysa Peygamber’in büyülendiğini 
söylemektedir.” 

Cevap: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e sihir 
yapıldığı ve bundan etkilenmiş olması mütevatir rivayetlerle 
sabittir. Bu rivayetlerde “sihrin etkisinden dolayı yapmadığı bir 
takım şeyleri yapmış gibi oluyordu” denilmiştir. Mesela ailesiyle 
ilişkiye girmek istiyordu fakat sanki bağlı birisi gibi geri 
dönüyordu. Bazı rivayetlerde de sihrin etkisinden dolayı görme 
duyusunda sorun yaşadığı geçer. 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in büyülenmiş olması, 
onun Allah’ın korumasından çıktığı anlamına gelmez. Çünkü 
Allah Azze ve Celle bütün nebileri kendi korumasına almıştır. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in büyülenmesi bir 
imtihandan ibarettir. Bilindiği gibi nebiler en ağır imtihanlarla 
denenirler ve bu durum onların ahirette derecelerinin 
yükselmesine, diğer insanların onların ağır imtihanlarından teselli 
bulmalarına sebep olmaktadır. 
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Ayette geçen ve kâfirler: “Bu adam sihir sonucu aklını 
kaybetmiş deli birisidir. Siz bir delinin peşinden mi gideceksiniz?” 
diyorlardı ve bu propaganda sonucu birçok kimse onun dinini 
bıraktı veya dine hiç girmedi.  

Bir insanın sihirden dolayı bedeninde bir takım acılar 
hissetmesi gayet doğaldır ve böyle bir şeyi kimse inkâr edemez. 
Allah Azze ve Celle, din, vahiy ve şeriat açısından Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’e zarar verecek ne bir cin ve şeytanı ne de bir 
insanı ona musallat etmemiştir. Ancak bedensel olarak 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sihirden zarar görmesini 
inkâr etmek doğru değildir. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sihirlendiğinden 
bahseden hadisler, aynı zamanda olay esnasında Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in çokça Allah’a yöneldiğini ve O’na 
dua ettiğini de ifade etmektedir. Bu da gösterir ki, büyülenme 
esnasında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aklını 
kaybetmemiştir. Sıkıntıları bedenseld olmuştur. Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta yaşadığı rahatsızlığın 
sihirden kaynaklandığını bilmiyor, bunu her insanın başına 
gelebilecek hastalıklardan olarak görüyordu. Bu yüzden hacamat 
yaptırmış ve dua etmiştir. 

Rivayetlerden anlaşıldığı üzere Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’e sihrin etkisi eşleri ile cinsel ilişki yapıp 
yapmadığı konusu ile sınırlıdır. Bu da sihirin ruhsal değil, bedenî 
bir etki gösterdiğine işaret etmektedir. Zira Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem yapmış olduğu bir şeyi yapmamış gibi 
algılıyordu. Bu da gösteriyor ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem yapmadığına kesin inandığı için yapmadığını 
zannediyordu. Yoksa işi karıştırmış değildir, olmamış bir şeyi 
olmuş gibi asla algılamamıştır. 
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Sihrin etkisi (6 ay gibi) uzun sürmesine rağmen 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu süre zarfında, yerine 
namaz kıldırması için kimseyi tayin etmediği gibi, müslümanların 
işlerini idare etmesi için de sahabelerinden birini 
görevlendirmemiştir. Bu da gösteriyor ki Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem sihirlenmiş olduğu süre zarfında dini ve siyasi 
görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmiştir. 

Eğer sihir Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in aklına 
olumsuz yönde bir etki etmiş olsaydı, rivayetler bize nübüvvet 
makamına yakışmayan bu tür söz ve eylemleri aktarırdı. Böyle 
bir rivayetin olmaması, sihrin Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in aklına ve davetine herhangi bir zararı olmadığını 
göstermektedir. 

Gelelim sünnet inkârcısı zındığın kendi içinde düştüğü 
çelişkiye: Furkan suresi 8. Ayeti ile Rasûlullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in sihirlenmesi olayını hangi açıdan çelişkili 
görebildiniz? Sırf kâfirler: “Siz büyülenmiş bir adama 
uyuyorsunuz” dediler diye mi? eğer öyleyse gelin ayetin tam 
metnini bir okuyalım: 

ُسولَََِهَذاََمالَََِوَقالُوا َِفيََوَيْمِشيَالطََّعامََََيْأُكُلََالرَّ
ََِإَلْيهََِأُْنِزَلَََلْوَلََاْْلَْسَواِقَ اََمَعهَََُفَيُكونََََمَلك  َِإَلْيهََِيُْلَقىَأَوَْ َنِذير 

ََتتَِّبُعونَََِإنََْالظَّاِلُمونََََوَقاَلََْنَهامَََِيْأُكُلَََجنَّةَ ََلهَََُتُكونََُأَوَََْكْنزَ 
َ ََِإلَّ اََرُجل   َمْسُحور 

“Dediler ki: “Bu rasule ne oluyor da yemek yiyor, 
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çarşılarda dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle 
birlikte o da uyarıcı olmalıydı! Yahut kendisine bir hazine 
verilmeli veya içinden yiyeceği bir bahçesi olmalıydı.” 
Zalimler dediler ki: “Siz, ancak büyülenmiş bir adama 
uymaktasınız!” (Furkan 7-8) 

Bu ayetlerde görüldüğü gibi bahsi geçen kâfirler rasule 
iman etmemek için, onun yemek yemesini, çarşılarda 
dolaşmasını da öne sürüyorlar! Tıpkı büyülenmiş olmasını öne 
sürmeleri gibi! Şimdi sünnet inkârcısı zındık, sırf kâfirler bu beşerî 
hasletleri kabul etmiyorlar diye Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in 
yemek yiyen, çarşılarda gezen biri olmasını da mı inkâr edecek? 
Çünkü bu ayette bu itirazı yaptığı bildirilen kâfirler; rasul 
vasfındaki kimsenin büyü gibi bir şeye maruz kalamayacak biri 
olması gerektiği gibi, yemek yemeyen, çarşılarda gezmeyen, 
bilakis yanında meleklerin gezdiği birisi olması gerektiğini öne 
sürüyorlardı. Şimdi kimmiş zalim, bu sünnet inkârcısına biz 
soralım; ayette bahsedilen kâfirlerden farkınız nedir bu 
itirazınızda?  

7- Mirasta Vasiyet Var Mı? 

Kuran: Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip 
çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun: 
Kendinizden adalet sahibi iki kişi yahut yolculuk etmekte iken 
ölüm musibeti başınıza geldiyse sizin dışınızda iki kişi. (5-Maide 
Suresi 106) 

Hadis: “Varis için vasiyet yoktur.” Hanbel 14/238 

Sünnet inkârcısı zındık hadisin zikredilen ayete aykırı 
olduğuna dair zorlama bir yorum yaparak diyor ki: “Kuran’da hem 
Maide Suresi’ndeki bu ayetten, hem diğer ayetlerden vasiyetin 
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varlığı anlaşılır. Vasiyetten arta kalanlar ise Kuran’da tavsiye 
edilen şekilde dağıtılır. Vasiyeti iptale yönelik bu hadis, aslında 
Kuran’ın bir hükmünü hadisle iptale yönelik bir girişimdir.” 

Cevap: Hadiste vasiyetin mevcudiyetini bildiren ayetlere 
aykırılık söz konusu değildir ki, bu sünnet inkârcısı zındık, 
sünnete karşı neden böyle kudurmuş köpek gibi saldırmaya 
çalışıyor?  

Hadis vasiyeti mutlak olarak iptal etmemekte, varislere 
vasiyet yapılmayacağını bildirmektedir. Çünkü verasete hak 
sahibi olanların payları Kur’ân’da ve sünnette zaten beyan 
edilmiştir. Kitap ve sünnetin verasete hak sahibi kıldığı kimseleri, 
hiçkimse vasiyeti sebebiyle hak sahibi olmaktan çıkaramaz. 
Lakin kişi, verasete hak sahibi olduğu bildirilenler dışındakilere 
vasiyette bulunabilir.  

O halde akıl ve iman sahiplerine göre bu hadis vasiyeti 
iptal etmemekte, bilakis vasiyeti teşvik etmektedir. Nitekim kişinin 
yastığının altında vasiyeti bulunmadan gecelemesinin doğru 
olmadığını ifade eden hadisler sabit olmuştur. İşte iman ve akıl 
sahipleri ayet ile bu hadisi şöyle anlarlar: “Varisler zaten naslarla 
bellidir, o halde varisler dışındakiler için vasiyet edin.” 

8- En Büyük Azap Ressamlara Mı? 

Kuran: Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını 
bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediği kişi için bağışlar. 
4-Nisa Suresi 48 

Hadis: “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler 
ressamlardır.” Buhari-Tesavir, 89 
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Sünnet inkârcısı zındık, bu ayetle hadisi birbirine 
aykırıymış gibi lanse ederek şöyle diyor: “Kuran’a göre en büyük 
günah Allah’a ortak koşmaktır. Allah, ortak koşmayı 
affetmeyeceğini söylemekte, bunun dışında her günahın 
affedilebileceğini belirtmektedir. Bu yüzden Allah’ın en şiddetli 
azabına uğrayacak olanlar da ortak koşanlardır. Oysa Buhari’nin 
yukarıda alıntıladığımız hadisine göre en şiddetli azaba 
ressamlar uğrayacaklardır. Bu hadis başta Kuran ile 
çelişmektedir. Ayrıca mantık ile çelişen bu hadisin çeliştiği başka 
hadisler de vardır. Örneğin diğer bir hadise göre cehennemde en 
şiddetli azaba satranç oynayanlar çarptırılacaklardır. (Büyük 
Günahlar, Hafız Zehebi)” 

Cevap: cevaba sondan başlayalım. Satranç oynayanların 
en şiddetli azaba çarptırılacağına dair hiçbir sahih hadis yoktur. 
Bu konudaki hadisler isnad inceleme ilminin süzgecinden 
geçememiş hadislerdendir. Bu sebeple burada çelişki için 
zikredilmesi yersizdir. 

Hadisin ayete aykırı olması iddiasına gelince, bilakis ayet 
ile hadisler arasında tam bir uyum vardır. Çünkü ruh taşıyan 
canlıların suretlerini yapmak Allah Azze ve Celle’ye yaratma 
hususunda ortak koşmaktır. Zındık sünnet inkârcısı, suret (ruh 
taşıyan canlıların resimleri) yapmanın şirk olmadığını nereden 
çıkardı? 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

ََفَخَلْقَناَُمْضَغةَ َاْلَعَلَقةََََفَخَلْقَناََعَلَقةَ َالنُّْطَفةَََْقَناَخلَََثُمََّ
اَاْلُمْضَغةََ اَاْلِعَظامََََفَكَسْوَناَِعَظام  اَأَْنَشْأَناهََُثُمََََّلْحم  َآَخرََََخْلق 
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َََُفَتَباَركََ  اْلَخاِلِقينَََأَْحَسنََُاّللَّ

“Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden, alakayı, bir 
parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere 
çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir 
yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan 
Allah pek yücedir.” (Mu’minun 14) 

Allah Azze ve Celle’den başka yaratıcı olmadığı halde 
burada “ahsenu’l-hâlikîn” (yaratanların en güzeli) diye çoğul ifade 
kullanılmıştır. Bunun sebebi, ruh taşıyan canlıların suretlerini 
yapanların, sahte halık/yaratıcılar olmasıdır. Tıpkı Allah’tan 
başka hak ilah olmadığı, lakin ibadete layık olmadığı halde 
kendilerine ibadet edilen sahte ilahlara ilah denilmesi gibi, ruh 
taşıyan canlıların suretlerini yapanlara da hâlık/yaratıcı denilir ve 
onlar sahte hâlıklardır. 

İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan: Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

بُوَنََيوَََْالَِّذيَنََيْصَنُعوَنََهِذهَِِإنََّ َوَرَيُعذَّ َقاُلََيَََُمَالِقَياَمةَِالصُّ
  أْحُيواََماََخَلْقُتْمَََلُهمَْ

“Muhakkak ki şu (ruh taşıyan canlıların) suretlerini 
yapanlara kıyamet günü azap edilir ve onlara:  
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“Yarattıklarınıza can verin!” denilir.”20  

Ebû Zur’a’dan: “Ebû Hureyre radıyallahu anh ile beraber 
Medine’de bir bahçeli eve girdik. Evin üst tarafında sûret (resim) 
yapan bir ressam gördü ve ona dedi ki:  

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Allah Teâlâ’nın 
şöyle buyurduğunu bildirdi: 

ْنََذَهَبََيْخُلُقََخْلقاَكََََوَمنَْ َخْلِقي؟ََفْلَيْخُلُقواَأْظَلُمَِممَّ
ة   أْوَِلَيْخُلُقواََحبَّةَأْوَِلَيْخُلُقواََشِعيَرةَََذرَّ

“Benim yaratmış olduğum gibi bir şeyler yaratmaya 
teşebbüs edenlerden daha zalim kim olabilir! Haydi, bir zerre 
ya da bir dane veyahut da bir arpa yaratsınlar göreyim!”21 

Aişe radiyallahu anha dedi ki:  

ََوَقدَََْسَفرَ َِمنَََْوَسلَّمََََعَلْيهََِاّللَََُصلَّىَاّللََََِّرُسولَََُقِدمََ
اََتَماِثيُلََِفيَهاَِليََسْهَوةَ ََعَلىَِليَِبِقَرامَ ََسَتْرُتَ ََرُسولَََُرآهَََُفَلمَّ

ََيْومََََعَذاب اَالنَّاِسََأََشدَََُّوَقاَلَََهَتَكهَََُوَسلَّمَََْيهََِعلَََاّللَََُصلَّىَاّللََِّ
                                                

20 Sahih. Buhârî (5951, 7558) Muslim (2108) 
21 Sahih. Buhârî (7559) Muslim (2111) Ahmed (2/232) Ebû Ya'lâ 

(6101) İbn Ebî Şeybe (5/200) Beyhakî (7/268) Tahavi Şerhu Meani’l-
Asar (4/283)  
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َأَوََِْوَساَدةَ ََفَجَعْلَناهَََُقاَلْتََاّللَََِِّبَخْلِقََُيَضاُهونَََالَِّذينَََالِقَياَمةَِ
 ََِوَساَدَتْينَِ

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan 
döndü. Yanılgıya düşerek üzerinde timsaller bulunan bir örtü 
asmıştım. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce 
parçaladı ve buyurdu ki:  

“Kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak 
olanlar Allah’a yaratma hususunda benzemeye 
çalışanlardır.” Bunun üzerine onları bir veya iki yastık yaptık.”22  

Bu hadisler ruh taşıyan canlıların suretlerini yapmanın 
(ister oyma, ister çizme, ister kamerayla çekme şeklinde olsun) 
yaratma hususunda bir şirk olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Nitekim şu rivayette de bunun cezası diğer türden şirklerin cezası 
ile birlikte zikredilmektedir: 

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:   

َِمَنَالنَّاِرََيْوَمَالِقَياَمِةََلَهاََعْيَناِنَتُْبِصَراِنََوأُذَناِنََ َتْخُرُجَُعنُق 
َ ََيْنِطُق، ََوِلَسان  َِإِنيَُوِكْلُتَِبَثَلَََتْسَمَعاِن ارََيُقوُل ََجبَّ َِبُكِل َثة

                                                

22 Sahih. Buhârî (5954) Muslim (2107) Nesâî (5356-57) Ahmed 
(6/36, 86) Ma’mer Cami (72) İbn Ebî Şeybe (6/73) İbn Hibbân (13/158) 
Ebû Ya'lâ (7/380, 444, 8/20) Humeydi (251) Beyhakî (7/267)  
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  ِإَلهاَآَخَرََوِبالُمَصِوِرينََََعِنيد،ََوِبُكِلََمْنََدَعاََمَعَاّللَِ

“Kıyamet günü cehennemden gören iki gözü, işiten iki 
kulağı ve konuşan bir dili olan bir boyun çıkacak, şöyle 
diyecektir:  

“Muhakkak ki ben, üç tür kimse için görevlendirildim: 
Her inatçı zorba, Allah ile beraber başka bir ilaha seslenen 
herkes ve suret yapanlar!”23 

9- Altın Takılır Mı, İpek Giyilir Mi? 

Kuran: De ki “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz 
rızıkları kim haram etti?” De ki: “Bunlar dünya hayatında iman 
edenler içindir, kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır.” Bilen 
bir topluluk için ayetleri böyle detaylı anlatırız. (7-Araf Suresi 32) 

Hadis: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, 
erkeklerine ise haramdır.” Müslim 2/16 

Sünnet inkârcısı zındık diyor ki: “Altın ve ipek hem erkek 
için, hem de kadın için bir süs eşyasıdır. Kuran’da hiçbir ayette 
yasaklanmazlar. Allah inananların dünyada da bu süslerden 
yararlanabileceklerini söyler ve erkek kadın ayrımı yapmaz. Her 
hadisinin doğru olduğu iddia edilen Müslim’de de yer verilmiş 
olan bu hadis, Kuran’ın belirttiğimiz ayeti ile çelişir.” 

                                                

23 Buhârî ve Muslim'in şartlarına göre sahih. Ahmed (2/336) 
Tirmizî (2574) Beyhakî, Şuabu’l-İman (5/190) 



35 

 

Cevap: Bu konuda klişeleşmiş bir cevap vereceğiz: Allah 
Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُسوَلََفَقْدَأََطاَعَاّللَََّ  َمْنَيُِطِعَالرَّ

“Kim Peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş 
olur.” (Nisa 80) 

َِلُيَطاَعَِبِإْذِنَاّللََِّ َِإلَّ  َوَماَأَْرَسْلَناَِمْنََرُسول 

“Biz hiçbir peygamberi Allah’ın izniyle itaat 
edilmekten başka bir amaçla göndermedik.” (Nisa 64) 

Bu ayete göre, peygambere itaat ile kastedilen Allah’a 
itaat ise, Allah’a itaat edilmesi Allah’ın izniyle olabilir mi? 

ُسوِلَ َالرَّ ََوِإَلى ُ َاّللَّ َأَْنَزَل ََما َِإَلى ََتَعاَلْوا ََلُهْم َِقيَل َوِإَذا
ا وَنََعْنَكَُصُدود   َرأَْيَتَاْلُمَناِفِقيَنََيُصدُّ

“Onlara; “Allah’ın indirdiğine ve (Muhakeme olmak 
üzere) peygambere gelin!” denildiği zaman, münafıkların 
senden (tam) bir çevriliş ile yüz çevirdiğini görürsün.” (Nisa 
61) 

ََفاْنَتُهواَ ََعْنُه ََنَهاُكْم ََوَما ََفُخُذوُه ُسوُل َالرَّ َآَتاُكُم َوَما
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َََشِديُدَاْلِعَقاِبَ َاّللَّ ََِإنَّ  َواتَُّقواَاّللَّ

 “Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi 
yasakladıysa ondan da sakının.” (Haşr 7) 

ََيِجُدوَنُهَ َالَِّذي يَّ
َاْْلُم ِ َالنَِّبيَّ ُسوَل َالرَّ ََيتَِّبُعوَن الَِّذيَن

َِباْلَمْعُروِفَ ََيْأُمُرُهْم ْنِجيِل ََواْْلِ َالتَّْوَراِة َِفي َِعْنَدُهْم َمْكُتوب ا
ََعَلْيِهُمَََوَيْنَهاُهمَْ ُم ََويَُحر ِ َباِت َالطَّي ِ ََلُهُم ََويُِحلُّ َاْلُمْنَكِر َعِن

اْلَخَباِئَثََوَيَضُعََعْنُهْمَِإْصَرُهْمََواْْلَْغَلَلَالَِّتيََكاَنْتََعَلْيِهْمَ
ُروُهََوَنَصُروُهََواتََّبُعواَالنُّوَرَالَِّذيَأُْنِزَلَ َفالَِّذيَنَآَمنُواَِبِهََوَعزَّ

 ِئَكَُهُمَاْلُمْفِلُحونَََمَعُهَأُولََ

“Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı 
buldukları o Elçi’ye, o ümmi peygamber’e uyarlar. O 
peygamber ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini 
kötülükten men eder; onlara güzel şeyleri helal, çirkin 
şeyleri haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki 
zincirleri kaldırıp atar. Ona inanan, destekleyerek ona saygı 
gösteren, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura 
uyanlar, işte onlar felaha erenlerdir.” (A'raf 157) 

َبَِ َيُْؤِمنُوَن ََل َالَِّذيَن ََوَلََقاِتُلوا َاْْلِخِر َِباْلَيْوِم ََوَل ِ اّللَّ



37 

 

َِمَنَ َاْلَحق ِ َِديَن ََيِدينُوَن ََوَل ََوَرُسولُُه ُ َاّللَّ َم ََحرَّ ََما ُموَن يَُحر ِ
ََوُهْمَ ََيد  ََعْن َاْلِجْزَيَة َيُْعطُوا ََحتَّى َاْلِكَتاَب َأُوتُوا الَِّذيَن

 َصاِغُرونََ

“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve Ahiret 
gününe inanmayan, Allah’ın ve Rasulünün haram kıldığını 
haram saymayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle, 
küçülerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.” 
(Tevbe 29) 

10- Peygamberimiz Hiç Zalim Olur Mu? 

Kuran: Seni âlemlere yalnızca rahmet olarak gönderdik. 
(21-Enbiya Suresi 107) 

Hadis: “Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup 
Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara 
dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. 
Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber 
onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde 
susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber 
bizi engelledi.” Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163 

Bu nasları birbirine vuruşturmaya çalışan zındık diyor ki: 
“Kuran, Peygamberimizi “âlemlere rahmet” olarak tanıtmaktadır. 
Peygamberimiz ancak karşı taraf kendisine saldırınca savunma 
amaçlı savaşlar yapmış ve hayatını Kuran’ın emirleri 
doğrultusunda affedici ve merhametli olarak geçirmiştir. Oysa bu 
ve benzeri hadislerde anlatıldığı gibi gözleri oymak, çölde susuz 
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ölüme terk etmek nasıl “âlemlere rahmet” Peygamber ile 
bağdaşır? Kendi yaptıkları canilikleri hoş göstermek için bu 
hadisi uyduranlar, Peygamberimiz’i zalimmiş gibi gösterip, 
Peygamberimiz’e hakaret etmiş oluyorlar.” 

Cevap: Öncelikle zulmün ve zalimin ne demek olduğunu 
hatırlatmakla başlayalım. Zulüm, hakkı, olması gerekenden 
başka yere koymak, hak edenden hakkını engellemektir. Yılanı, 
akrebi öldürmeden bırakan merhamet etmiş olmaz bilakis bu 
hayvanların zarar vereceği kimselere zulmetmiş olur. 

Mesela Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

ََُأَْنَزَلََِبَماََيْحُكمَََْلمَََْوَمنَْ  الظَّاِلُمونَََُهمَََُفأُوَلِئَكََاّللَّ

“Her kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar 
zalimlerin ta kendileridir.” (Maide 45) 

Şayet Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ukl ve 
Urene kabilesinden olan bu şahıslara hak ettikleri, Allah’ın onlar 
için takdir ettiği bu cezaları vermeseydi o zaman zulmetmiş 
olurdu. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

َِفيََوَيْسَعْونََََوَرُسوَلهََُاّللََََّيَُحاِربُونَََالَِّذينََََجَزاءََُِإنََّما
اَاْْلَْرِضَ َأَْيِديِهمََْتَُقطَّعَََأَوََْيَُصلَُّبواَأَوََْيَُقتَُّلواَأَنَََْفَساد 

ََِمنَََْوأَْرُجُلُهمَْ َِخْزيَ ََلُهمَََْذِلَكََاْْلَْرِضََِمنَََيُْنَفْواَأَوََِْخَلف 
ْنَياَِفي  َعِظيمَ ََعَذاب ََاْْلِخَرةََِِفيََوَلُهمََْالدُّ
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“Allah ve Rasulü ile harbeden ve yeryüzünde fesat için 
çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları 
yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da 
bulundukları yerden sürülmeleridir. İşte bu onlar için 
dünyada bir rezilliktir. Ahirette de onlar için çok büyük bir 
azap vardır.” (Maide 33) 

Bu ayet, yine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
âlemlere rahmet olarak gönderildiğini bildiren Kur’ân’ın ayetidir. 
Şu halde sünnet inkârcısı zındıkların rahmet ve zulüm anlayışları 
bozuktur ve çifte standartlıdır. Şöyle ki;  

Kur’ânda kâfirlerin dünyada ve ahirette şiddetle 
cezalandırılmasını ifade eden birçok ayetler varken hiçbir sünnet 
inkârcısının çıkıp da: “Rahmetim gazabımı geçti” kudsi hadisinin 
bu ayetlere aykırı olduğunu dile getirmezler de, ters dönmüş 
kalpleriyle, evlere bacalarından girmeye çalışırlar! 

Sonuç 

Bahsi geçen zındık sitesindeki Kur’ân’a aykırı olduğu 
iddia edilen örnekler bunlardı ve bu iddialar Allah’ın izni ve 
lütfuyla çürütülmmüş oldu. Okuyucu dikkat ederse, bu kimselerin 
nihâî maksatları Kur’ân savunuculuğu yapmak değildir, böyle bir 
iyi niyet kesinlikle söz konusu değildir! Bilakis, önce Kur’ân’ı 
doğru anlamanın yegâne vesilesi olan sünnet üzerinde şüpheler 
oluşturmak istiyorlar. Vahyi diğer bir vahiy türüyle vuruşturmaya 
alıştırarak fıtratlarını saptırdıkları kimselere, sonraki adımda 
ayetleri birbirine vuruşturma kapısını açmaktadırlar. Bu yüzden 
sünnete yamuk bakan kimselerin dinden çıkarak Deist’lere 
dönüştüğüne şahit olmaktayız. Allah’tan hak üzerinde sabır ve 
sebat dileriz. 
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Diğer Bazı Şüpheler ve Cevapları 

Şüpheci şöyle demektedir: “Bilinmeyen şeylerden 
korkulur. Bilinmeyen şeyler kutsanır. Bilinmeyenlerin çelişkileri 
gözükmez. Herkes hadis kitaplarından bahseder, bazıları 
isimlerini de bilir. Bunlardan en çok bilinen altı tanesinin isimleri 
şöyledir: Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace 
dir. Bir kitap Allah’tan ise, çelişkili olamaz (Nisa 82). İçlerinde, 
Kuranla uyan hadisler olduğu gibi, aşağıdaki çelişkili hadisler de 
vardır. Peygamber hakkında söylenen sözler, çok önemlidir. 
Çünkü Aişe annenin söylediği gibi, Peygambere iftira atan, 
Allah’a iftira atmış olur.”  

 Cevap: Allah’tan gelen vahiyde elbette çelişki olmaz. 
Kur’an-ı Kerim ve onun beyanı olan; Allah rasulünün sahih 
sünneti de Allah’tan birer vahiydir. Nitekim Allah Teâla: “O’nun 
konuştukları hevasından değil, ancak kendisine bildirilen 
vahiy iledir” (Necm 3-4) buyurmuştur. Burada Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem’in konuştukları genel bir ifadeyle, “nataka” fiiliyle 
bildirilmiştir. Bu fiil onun ağzından çıkan (Kuran veya Kur’an dışı) 
her sözü kapsar. Ancak Rasulullah ümmetine: “Siz dünya 
işlerinizi daha iyi bilirsiniz. Ama size dininiz hakkında bir şey 
söylersem onu alın” (Muslim rivayet etmiştir) buyurarak sadece 
din ve teşri alanında söylediklerinin bu vahyin kapsamında 
olduğuna işaret etmiştir.  

Allah Teâla: “Zikri muhakkak ki biz indirdik ve onun 
koruyacak olan da elbet biziz” (Hicr 9) buyurmuştur. 

Yine: “Sana da zikri indirdik ki, insanlara kendilerine ne 
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indirildiğini beyan edesin” (Nahl 44) buyurmuştur. 

Bu iki ayet zikrin yani Kur’anın beyanı olan sahih sünnetin 
korunmasının da Allah Teâla tarafından üstlenildiğini ifade 
etmektedir. Çünkü kıyamete kadar korunması vaad edilen 
Kur’an, Nahl 44’te belirtildiği gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in beyanı olmaksızın anlaşılamaz. Bu durumda, beyanı 
korunmaksızın sadece Kur’anın korunması anlamsız olur, 
insanlar anlayamayacakları bir kitaptan sorumlu tutulmuş 
olurlardı. Allah Azze ve Celle’yi bundan tenzih ederiz. 

Şüpheci şöyle diyor: Hadis kitaplarını, Kur’an gibi kabul 
etmek yanlıştır. Onlarda yazanları Allah’ın sözü gibi kabul etmek 
yanlıştır. İçlerinde, Peygamberin söylemiş olabileceği sözler 
olduğu gibi, Onun söylememiş olduğu sözler de vardır. Çünkü bu 
kitaplar, Peygamberden 200 yıl sonra toplanmıştır.  

Cevap: Hadis kitaplarında yazılı bulunanları Allah’ın sözü 
olarak kimse kabul etmemektedir. Sünnetin vahiy kaynaklı 
olduğunda icma etmiş bulunan Ehl-i sünnete göre sünnet vahy-i 
gayri metluvdur. Yani vahy-i metluv olan Kur’an birebir Allah 
Teâla’nın kelamıdır. Sahih sünnet ise, anlam olarak içeriği Allah 
tarafından vahyedilen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
bu anlama ifade kalıbı giydirdiği sözlerdir. Yani birebir lafızları 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e ait olan, anlam içeriği 
de vahyedilmiş olan sözlerdir. Yahut Muhammed sallallahu 
aleyhi ve sellem’in tasarrufta bulunup da Allah Teâla tarafından 
ikaz edilmeyen hususlar hükmen vahiy kabul edilir. Çünkü Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’in kendiliğinden yaptığı ve söylediği 
hususlarda hata etmesi halinde Allah Teâla tarafından vahiyle 
uyarılırdı. 

Hadislerin Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den 200 yıl 
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sonra yazılmaya başlandığı iddiası da hasetçi ehl-i kitab 
müsteşriklerinin iddiasıdır. Bu konuda sahabe asrından beri 
hadislerin yazılmış olduğuna dair delil belgeler tespit edilmiş 
durumdadır. Muhammed Hamidullah’ın ve Mustafa el-A’zaminin 
bu konularda yaptıkları bazı çalışmalar Türkçe’ye de terceme 
edilmiş bulunuyor. 

Şüpheci şöyle diyor: Hadis kitaplarının her biri, kendi 
içerisinde çelişkiler barındırdığı gibi, birbiriyle de çelişki içerisinde 
bulunabilmektedirler. Buhari’nin kabul ettiği pek çok hadisi, 
Müslim sahih kabul etmeyerek kabul etmediği olmuştur, Tirmizi 
ve diğerlerinin birbiri arasındaki ilişkiler için de aynı şey geçerlidir. 

Cevap: Hadis kitaplarında bulunan çelişkiler kısımlara 
ayrılır. Mesela bazı hadis kitaplarında zayıf ve asılsız rivayetler 
bulunmaktadır. Hadis ilimlerinde uzman âlimler sahih olmayan 
hadisleri ve bunların neden sahih olmadıklarını açıklamışlardır. 
Zayıf ve asılsız rivayetlerin sahih rivayetlere karşı çelişki arz 
etmesinin önemi yoktur. 

Sahih hadisler arasında çelişki gibi görünen hususlar da, 
ya birinin diğerini nesh etmiş olması, ya birinin umum ifadesine 
diğerinin tahsiste bulunması, ya birinin mutlak (kayıtsız ve 
şartsız) bildirdiğini diğerinin takyid etmesi (kayda ve şarta 
bağlaması) gibi sebeplerden ötürü çelişki değildir. Nitekim giriş 
kısmında aytıntılı olarak açıklandı. 

Muhaddislerden birinin sahih kabul ettiği bir hadis hakkında 
diğer bir muhaddisin itirazda bulunması da iddia sahiplerinin 
lehine bir delil değildir. Çünkü bütün muhaddisler bir hadisin 
sahih olabilmesi için beş şartı taşıması gerektiği hususunda 
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ittifak etmişlerdir. Bu beş şart:  

1- Hadisin isnadının muttasıl olması (yani bütün ravilerin 
birbirine yetişmiş, birbirlerinden hadis almış olmalarının ispatı),  

2- Adaletu’r-ruvvat (yani bütün ravilerinin adalet sıfatına 
sahip olmaları, yalan veya daha başka büyük günahları açıktan 
işlememeleri),  

3- Zabtu’r-ruvvat (yani rivayet ettikleri şeyi aldıkları gibi 
muhafaza edebilme yeteneği, ezber dirayeti),  

4- İsnadında veya metninde bir illetin (tedlis, ızdırap gibi 
gizli bir kusurun) bulunmaması,  

5- İsnadının şaz olmaması (yani ravileri güvenilir olsalar 
dahi, kendilerinden daha güvenilir olan ravilere aykırı rivayette 
bulunmamaları) 

Bir hadise sahih diyen bu beş şartı tespit ettiğinden sahih 
demiştir. Ona itiraz eden ise, sahih diyenin ulaşamadığı bir 
bilgiye sahip olduğundan itiraz etmiş olabilir. Bu sebeple 
itirazında dayandığı gerekçelerin haklılığı araştırılır. 

Ayakta Su İçilmesi Meselesi 

Şüpheci şöyle diyor: Resûlullah’a zemzemden sundum 
ayakta olduğu halde içti. (Buhâri, Müslim, Tirmizi, Nesâi). Ebu 
Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah şöyle buyurdular: 
Sizden kimse sakın ayakta içmesin. Kim unutarak içerse hemen 
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kussun.(Müslim) 

Cevap: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zemzemi 
ayakta içmiş olması ayakta içmenin ya zemzeme ait bir özellik 
yahut da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ait bir özellik 
olmasına delalet eder. Rasulullah’ın ümmetine sözlü olarak 
bildirdiği şeylere uymak, kendisinin fiili olarak yaptıklarına 
uymaktan önceliklidir.  Bu iki sahih hadis arasında çelişki söz 
konusu değildir. 

Diğer taraftan Ebu Hureyre radıyallahu anh’den gelen 
“Sizden biriniz ayakta içmesin. Kim unutarak (ayakta) içerse 
kussun”24 hadisinin isnadında Ömer b. Hamze zayıftır. "Kim 
ayakta içerse kussun" lafzı münkerdir.  Şeyh el-Elbani de bu 
ziyadenin zayıf olduğunu söylemiştir.25  

Mahfuz olan lafzı: “Şayet ayakta içen karnında ne 
olduğunu bilseydi kusmak isterdi”26 şeklindedir. Bu lafız 
hadisteki yasaklığın kerahet için olduğuna delalet etmektedir.  

Diğer rivayette şu ziyade vardır: “Ebu Hureyre’nin bu 
rivayeti Ali radıyallahu anh’e ulaşınca kalktı ve ayakta içti…”27 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den gelen diğer bir rivayet 
şöyledir: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın 
ayakta içtiğini gördü ve ona: “Seninle beraber kedinin 

                                                

24 Zayıf. Muslim (2026) 
25 Bkz.: es-Sahiha (1/174 no: 175) 
26 Sahih. Bu lafızla: İbn Hibban (12/142) Ahmed (2/283) Bezzar 

(14/353, 16/137) Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ettiler. Bkz.: 
el-Elbani, es-Sahiha (176) 

27 Sahih. Tahavi Muşkilu’l-Asar (3/18) 
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içmesinden hoşlanır mıydın?” dedi. Adam: “Hayır” dedi. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Ondan daha şerlisi olan 
şeytan seninle beraber içmiştir” buyurdu.28 Bu rivayet zayıftır. 
İsnadındaki Ebu Ziyad et-Tahhan hakkındaki meçhullük şüphesi 
ve rivayet yollarından bazısında hadisin lafzındaki ızdırap 
sebebiyle isnadı eleştirilmiştir. Zira bir defasında Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem'in bu adama "Kus" diye emrettiğini 
zikretmiş, diğer rivayette bu emri zikretmemiştir. 

Âlimler ayakta içmek ile bundan yasaklamanın arasını; bu 
konudaki yasağın haramlık için değil, tenzih için olduğunu 
söyleyerek bulmuşlardır. Şöyle demişlerdir: Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in ayakta içmesi, bu konudaki yasağı 
haramlıktan tenzihe çevirmektedir. Evlâ olanı rahat bir şekilde 
oturarak içmektir. Allah en iyi bilendir. 

Ayakta içmekle ilgili hadisleri mekânın darlığı, kırbanın asılı 
olması gibi mazeret hallerine yorumlamak mümkündür. Nitekim 
bazı hadislerde buna işaret edilmiştir. 

Gümüş Kap Kullanmak 

Şüpheci şöyle diyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: Gümüş kaptan bir şey içen kişi var ya, 
muhakkak o kişi karnına ancak cehennem ateşini 
göndermektedir. (Buhâri) Enes b. Mâlik (radıyallahu anh)’den: 
Peygamber’in su bardağı kırıldı, akabinde kırık yerine gümüşten 
bir bardak edindi dediğini tahdis etti. Râvi Âsım el-Ahvel: Ben bu 

                                                

28 Zayıf. Ahmed (2/301) Beyhaki Şuab (5/108) Bezzar (5/303) el-
Elbani sahih demiştir. Bkz.: es-Sahiha (1/174) 
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kadehi gördüm ve ondan su içtim, demiştir. (Buhâri) 

 Cevap: Altın ve gümüş kaplardan yeme ve içme 
yasaklanarak haram kılınmıştır. Enes b. Malik radıyallahu anh’ın 
hadisinde ise iddia sahibi, aklısıra çelişki ispat edebilmek için 
kasten çarpıtma yapmıştır. Çünkü rivayetin aslı şöyledir:  

Asım el-Ahvel’den:  

َأََنِسَْبِنَ َِعْنَد ََوَسلََّم ََعَلْيِه ََصلَّىَاّللُ َرأَْيُتََقَدَحَالنَِّبي ِ
َ ََجي ِد  ،ََقاَل:ََوُهَوََقَدح 

ة  ََوَكاَنََقْدَاْنَصَدَعََفَسْلَسَلُهَِبِفضَّ َماِلك 
َ: ،ََقاَل:ََقاَلَأََنس  َِمْنَنَُضار  ََِلَقْدََسَقْيُتَرََ»َعِريض  ُسوَلَاّللَّ

ََوَكَذا ََكَذا َِمْن َأَْكَثَر َالَقَدِح َِفيََهَذا ََوَسلََّم ََعَلْيِه «ََصلَّىَاّللُ
،ََفأََراَدَ َِمْنََحِديد  َقاَل:ََوَقاَلَاْبُنَِسيِريَن:َِإنَُّهََكاَنَِفيِهََحْلَقة 

،ََفَقاَلََلهَُ ة  َأَْوَِفضَّ َِمْنََذَهب  َأَْنََيْجَعَلََمَكاَنَهاََحْلَقة  َأَبُوَأََنس 
ََِصلَّىَاّللََُعَلْيِهََوَسلََّمَ ََشْيئ اََصَنَعُهََرُسوُلَاّللَّ َرنَّ َطْلَحَة:َلََتَُغي ِ

 َفَتَرَكهَُ

“Enes b. Malik’te Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in 
bardağını gördüm. Bardak çatlamıştı ve gümüşten bir telle 
bağlanmıştı. Bu, güzel, geniş ve Nudar ağacından yapılmış bir 
bardaktı. Enes dedi ki: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e 
bu bardaktan şu kadar çok su verdim. İbni Sirin dedi ki; 
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“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Enes’de bulunan 
bardağında demir bir halka vardı. Enes radıyallahu anh onu altın 
veya gümüş bir halka ile değiştirmek istedi. Ebu Talha 
radıyallahu anh dedi ki; “Sakın Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in 
yaptığı nesneyi değiştirme!” bunun üzerine Enes radıyallahu anh 
bundan vazgeçti.29   

Görüldüğü gibi, iddia sahibi yalan değil, yalanlar uydurarak 
çarpıtmıştır: 

Birincisi: çatlayan bardağı değiştirme fiilini Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’e nispet etmiştir.  

İkincisi bunun gerçekleştiğini, gümüş kap kullandığını 
söylemiştir. Hâlbuki Buhari’nin rivayetinde bu fiil Enes radıyallahu 
anh’e aittir. 

Üçüncüsü olay, iddia sahibinin ifitra ettiği şekilde 
gerçekleşmemiştir. Çatlayan bardakta demirden bir halka vardı 
ve Enes radıyallahu anh bunu altın veya gümüş bir halka ile 
değiştirmek istemişti. Ebu Talha uyarınca bundan vazgeçmiş ve 
Asım el-Ahvel’in bildirdiğine göre (bardağın dış kısmına 
giydirilen) gümüş halka yerine gümüşten bir tel ile onu 
bağlamıştır. 

İddia edilen çelişkiden eser dahi yoktur. Bilakis iddia 

                                                

29 Sahih. Buhari (5638) 
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sahibinin yalanıyla, niyetindeki habislik ortaya çıkmıştır.  

Kabın İçine Solumak 

Şüpheci şöyle diyor: Peygamber kabın içine solumaktan 
nehiy buyurmuştur. (Müslim) Enes’ten Rasûlullah, kabın içine üç 
defa solurmuş. (Müslim). Enes şöyle demiş: Resûlullah içtiği 
şeyin içine üç defa solur ve: Bu daha kandırıcı, daha sâlim ve 
afiyetlidir buyururdu. Enes: İşte bende içilen şeyin içine üç defa 
soluyorum” demiş. (Müslim) 

Cevap: İddia sahibi yine habis bir yalan söylemektedir. 
Kabın içine nefes vermek yasaklanmış, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in içeceği üç nefeste içtiği bildirilmiştir. Hadisin 
metni şöyledir: 

ْسَِفىَاِْلَناءَِ  ِإَذاََشِرَبَأََحُدُكْمََفلَََيَتَنفَّ

“Biriniz bir şey içtiğinde kabın içine solumasın.”30 

َتْيِنَأَْوَ ُسَِفىَاِْلَناِءََمرَّ ََيَتَنفَّ َََثلَث ا،َكاَنَأََنس  َوَزَعَمَأَنَّ
َ ُسََثلَث اََكانََ-وسلمََاّللَعليهَصلى-النَِّبىَّ  َيَتَنفَّ

“Enes bir kaptan içerken iki veya üç defa nefes alır ve Nebi 

                                                

30 Sahih. Buhârî (153, 5630) Muslim (267) 
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sallallahu aleyhi ve sellemin üç nefeste içtiğini söylerdi.”31 

Kabın içine nefes vermek başka bir şey, içeceği üç solukta 
içmek başka bir şeydir. Peki ya zıtlık nerede? 

Nitekim Ebu Hureyre’nin şu rivayeti durumu 
açıklamaktadır: 

َناِءَِإَذاََكاَنََيْشَرُبَِمْنُهََوَلِكْنَ ْسَأََحُدُكْمَِفيَاْْلِ َلََيَتَنفَّ
ُسَ ََيَتَنفَّ ْرُهََعْنُهَثُمَّ

َسََفْلُيَؤخ ِ  ِإَذاَأََراَدَأَْنََيَتَنفَّ

“Biriniz bir kaptan içeceği zaman nefes vermesin. Lakin 
nefes almak istediğinde kabı ağzından uzaklaştırıp öyle 
nefes versin”32  

Çekirgenin Yenilmesi 

Şüpheci şöyle diyor: Hadiste şöyle geçer: “Resûlullah ile 
beraber gazveye çıkmıştık. Gazve esnasında Rasul ile birlikte 
çekirge yedik. (Buhâri, Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvud, Nesâi). Diğer 
rivayette: Resûlullah’a çekirgeler sorulmuştu: Onlar, Allah’ın en 
kalabalık ordularıdır. Onu ne yerim ne de haram kılarım 
buyurdular. (Ebû Dâvud) 

Cevap:  İddia sahibi çelişki bulabilmek için kendini yırtsa 

                                                

31 Sahih. Buhârî (5631) Muslim (2028) 
32 Sahih. Hâkim Müstedrek (4/155) Ebû Ya'lâ (12/29) Bezzar 

(15/105) 



50 

 

da bu hadislerde bir çelişki yoktur. Birinci hadiste ravi, Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’in kendilerinin çekirge yediklerine 
karşı çıkmadığını ifade etmektedir. İkinci hadiste de Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’in çekirge yemekten tabiaten 
hoşlanmadığını ama ümmetine haram kılmadığını belirtmiştir. 

Ebu Ya’fur’dan: İbn Ebi Evfa radıyallahu anhuma’nın şöyle 
dediğini işittim:  

َ َََسْبعََ-اّللَعليهَوسلمََصلى-َغَزْوَناََمَعَالنَِّبى ِ َغَزَوات 
 ُكنَّاََنْأُكُلََمَعُهَاْلَجَرادَََِستًّا،أَْوَ

“Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yedi veya altı 
savaşa katıldık. Biz onun yanında çekirgeleri yerdik”33 

Bu hadiste Allah rasulünün çekirge yediğine dair bir tasrih 
yoktur. “maahu” kelimesi, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in de 
onlarla birlikte yediğine yorumlansa dahi yine çelişki yoktur. 
Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem çekirgeyi haram 
kılmamış, kendisi hoşlanmadığı için yememiştir. Ancak zor 
durumda kalındığında herkes hoşlanmadığı bazı şeyleri yemek 
durumunda kalabilir. Diğer taraftan: 

َ،ِ ُمهَُأَْكَثُرَُجنُوِدَاّللَّ  َلَآُكُلُه،ََوَلَأَُحر ِ

“Çekirgeler Allah’ın en kalabalık ordusudur, ne yerim ne de 

                                                

33 Sahih. Buhârî (5495) 
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haram kılarım”34 hadisi sahih değildir. İsnadında Davud b. 
Zibrikan metruk bir ravidir. 

At ve Eşek Eti Yenilir mi? 

Şüpheci şöyle diyor: “Hadiste: “Biz, Resûlullah 
zamanında bir at kestik. O zaman Medine’de idik. Hepimiz onu 
yedik. (Buhari, Müslim, Nesâi) geçiyor. Yine: “ Heyber(in fethi) 
zamanında at ve vahşi eşek(eti) yedik. Resûlullah aleyhissalâtu 
vesselâm ehli eşek(etin)i yasakladı ve ata müsaade etti. (Ebû 
Dâvud, Nesâi, Tirmizi).  Resûlullah, at ve eşek etini yemeyi 
yasakladı. (Ebû Dâvud, Nesai)  

Cevap: Bu rivayetlerden sadece ehlî eşek etinin 
yasaklanması sahihtir. At ve vahşi eşek (zebra) etinin 
yasaklandığını ifade eden sahih bir rivayet yoktur. İddia sahibinin 
Ebu Davud ve Nesai’ye atfettiği hadis zayıftır ve sahih hadis 
karşısında bunlar çelişki olarak sunulamaz. 

Şeyh Elbani rahimehullah şu açıklamayı yapmıştır: 

Cabir b. Abdillah radıyallahu anhuma’dan: “Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ehlî eşek etini 
yasakladı ve at etine izin verdi.”35  

Esma bt. Ebi Bekr radıyallahu anha’dan: “Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine’de, bir at 

                                                

34 Münker. Ebû Dâvûd (3813) 
35 Sahih. Bkz.: es-Sahiha (359) 
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kestik ve onu yedik.”36  

Bu hadiste at eti yemenin caiz oluşuna delil vardır. Ebu 
Hanife dışında dört mezhep imamının görüşleri de böyledir. Ebu 
Hanife ise çoğunluğa uygun görüş bildiren iki arkadaşına (İmam 
Muhammed ve Ebu Yusuf’a) muhalefet ederek haram olduğunu 
söylemiştir. Bu sahih hadisten dolayı doğru olan çoğunluğun 
görüşüdür. Bu yüzden İmam Ebu Cafer et-Tahavî bu görüşü 
tercih etmiş ve Ebu Hanife’nin delili olarak Halid b. Velid 
radıyallahu anh’den gelen şu hadisi zikretmiştir: “At, katır ve 
eşek etlerini yemek helal değildir”37 Lakin bu hadisin isnadı 
zayıf olup münker bir rivayettir. Böyle bir rivayet, kendisinden 
daha sahih olan bir rivayete karşı dahi hüccet olamazken, 
görüldüğü gibi iki sahih hadise aykırı olduğu halde nasıl delil 
olabilir?  

Yemek Ne Tarafımızdan Yemeli? 

Şüpheci şöyle diyor: “Bir hadiste şöyle geçer: “Bir gün 
Rasûlullah’in berâberinde bir yemek yedim ve yemek tabağının 
her tarafından yemeğe başladım. Bunun üzerine Rasûlullah 
bana: Sana yakın olan yerden ye! Buyurdu. (Buhâri) diğer 
rivayette: “Bir terzi, hazırladığı bir yemeğe Rasûlullah’ı davet etti. 
Enes dedi ki: Ben de Rasûlullah’ın berâberinde gittim. Yemek 
sırasında ben Rasûlullah’ın tabağın etrafında kabakları 
araştırırken gördüm. Yine Enes: Artık o günden itibâren ben 
kabağı sevmekten ayrılmadım, dedi. (Buhâri) 

Cevap: Yemeği önünden yemek genel emirdir. Nebi 

                                                

36 Sahih. Bkz.: es-Sahiha (359) 
37 Münker. Bkz.: Silsiletu’d-Daife (1149) 
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sallallahu aleyhi ve sellem’in yemeğin içindeki kabak tanelerini 
araştırması da, kabağa olan sevgisini göstermektedir. İddia 
sahibi Buhari’nin ikinci hadise koyduğu başlığa baksaydı çelişki 
diye bunu ortaya koymazdı. Gerçi kendisi bakmıştır lakin insanlar 
nasıl olsa bakmazlar, ben de şüpheye düşürmüş olurum 
düşüncesiyle hareket etmiştir. Buhari ikinci hadis için şu başlığı 
atmıştır: “Arkadaşının hoşnutsuzluk göstermeyeceğini 
bildiği zaman tabağın etrafından yemek babı”  

Böylece ilk hadiste geçen yasağın mutlak olup, bu hadisin 
onu kayda bağladığını anlarız ve aralarında çelişki olmadığını 
görmüş oluruz. 

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Soğan Yer 

miydi? 

Şüpheci şöyle diyor: Bazen Resûlullah içerisinde yeşil 
sebzeler bulunan tencere getirilirdi de onda koku bulunur ve (ne 
olduğunu) sorardı. Kendisine sebze nev’inden ne olduğu haber 
verilince, tencereyi, beraberindeki arkadaşlarından birine 
göstererek ona vermelerini söylerdi. Peygamber, onun yemekten 
çekindiğini görünce: Sen bana bakma, ye! Zira ben senin gibi 
değilim, senin konuşmadığın (meleklerle) konuşuyorum derdi. 
(Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi, Nesâi) Aişe (radıyallahu 
anha) soğan hususunda sordum. Şu cevabı verdi: Resulullah en 
son yediği yemekte soğan vardı. (Ebu Davud) 

 Cevap: İddia sahibi yine kasıtlı olarak çarpıtma 
yapmaktadır. Çelişki olarak sunmaya çalıştığı ikinci hadisin 
kaynağı olan Ebu Davud’un Sunen’inde şu rivayet sahih bir 
isnadla gelmiştir:  



54 

 

“Ali radıyallahu anh’den:  

ا ََمْطُبوخ   نُِهَيََعْنَأَْكِلَالثُّوِم،َِإلَّ

“Pişirilmiş olması haricinde soğan yemekten 
yasaklandı”38 

Bu hadis pişirilmiş soğanda Allah rasulünün hiçbir sakınca 
görmediğini ifade etmektedir. Aişe radıyallahu anha hadisine 
gelince, 

ََوَسلََّمَ ََعَلْيِه ََصلَّىَاّللُ ِ َاّللَّ ََرُسوُل َأََكَلُه ََطَعام  َآِخَر ِإنَّ
َِفيِهََبَصل َ  َطَعام 

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in son yediği 
yemekte soğan vardı.”39 

Bunun isnadında Ebu Ziyad Hıyar b. Seleme meçhuldür. 
Bu sebeple isnadı zayıftır! Netice de Aişe hadisi sahih olsaydı 
dahi çelişki söz konusu olmayacaktı. Allaha hamd olsun. 

Saç Beyazlığı İyi mi Kötü mü? 

Şüpheci şöyle diyor: “Hz. İbrahim, misafir ağırlayan ilk 
kimse idi. Keza o ilk sünnet olan kimseydi. Bıyığını kesenlerin ilki, 

                                                

38 Sahih. Tirmizî (1808) 
39 Zayıf. Ebû Dâvûd (3829) 
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saçında aklık görünenlerin ilki de o idi. Ak saçları görünce: “Ya 
Rabbi bu nedir?” diye sormuş; Rabbi de: “Bu vakardır ey 
İbrahim!” demiş. O da Rabbim! Öyleyse vakarımı artır!” Diyerek 
duada bulunmuştur. (Muvatta, Buhâri, Müslim) Enes (radıyallahu 
anh) anlattığına göre, Resûlullah saçında ki aklardan sorulunca 
(Enes) şöyle cevap vermiştir: “Allah O’nu beyazla 
çirkinleştirmemiştir.” Bir rivayette de şöyle demiştir: “O, kişinin 
başında ve sakalında bulunan beyazları yolmasını mekruh 
addederdi. Beyaz kıl (onda nâdirdi ve sadece) alt dudağında, 
şakaklarında ve başında bir nebzecik vardı” derdi. (Müslim) 

 Cevap: Burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
çelişkili bir şey söylediğine dair hiçbir delil yoktur. İkinci rivayette 
“Beyazla çirkinleştirmemiştir” sözü Enes radıyallahu anh’e aittir.  

Sakalları Uzatmak 

Şüpheci şöyle diyor: Resûlullah buyurdular ki: Bıyıkları 
kazıyın, sakalları serbest bırakın. (Buhâri, Müslim, Ebû Dâvud, 
Tirmizi, Nesâi) Resûlullah sakalından enine ve boyuna alırdı. 
(Tirmizi) 

 Cevap: “Rasulullahın sakalları serbest bırakma emri 
sahihtir, kendisinin sakalından enine ve boyuna aldığına dair 
rivayet ise uydurma bir rivayettir.  

İbn Amr radıyallahu anhuma’dan: 

ََُعَلْيِهََوَسلََّمََكاَنََيْأُخُذَِمْنَِلْحَيِتِهَِمْنَ ََصلَّىَاّللَّ َالنَِّبيَّ أَنَّ



56 

 

 َعْرِضَهاََوطُوِلَها

“Nebî sallallahu aleyhi ve sellem sakalının eninden ve 
boyundan alırdı.”40 

İsnadında Ömer b. Harun el-Belhî zayıflığında ittifak 
edilmiş olan metruk bir ravidir. Yalanla da itham edilmiştir.41 Yine 
ravilerinden Usame b. Zeyd el-Leysî de zayıf bir ravidir. 

Çelişki söz konusu değildir. Allaha hamd olsun. 

Sarı Kıyafet Giymek 

Şüpheci şöyle diyor: İbnu Ömer, sakalını sufre denen 
sarı boya ile boyar ve derdi ki: Ben, Resûlullah’ı gördüm, sakalını 
bununla boyamıştı, en çok sevdiği boya da bu idi. Bununla 
elbisesini boyadığı da olurdu. (Ebû Dâvud, Nesâi) İbnu Amr 
İbni’l-As anlatıyor: Resûlullah üzerimde sarıya boyanmış iki giysi 
görmüştü. Derhal: Bunu giymeni annen mi sana emretti?” diye 
sordu. Ben: “Bunları yıkayayım mı, ey Allah’ın Resulü” dedim. 
“Hatta yak onları!” buyurdular. Bir rivayette: “Bu, kâfirlerin 
kıyâfetidir, sakın bunları giyme!” buyurdular denmiştir. (Müslim, 
Ebû Dâvud, Nesâi) 

Cevap: İbn Ömer radıyallahu anhuma sakalını sufreyle 
boyar, bu boya elbisesine de işlerdi. Elbisesini sufre ile 
boyama fiili Allah rasulüne değil, İbn Ömer radıyallahu 

                                                

40 Uydurma. Tirmizî (2762) 
41 Bkz.: Tehzibu’t-Tehzib (7/505) 
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anhuma’ya ait bir fiildir. Yukarıdaki terceme de hatalıdır. Hadisin 
metni şöyle: 

ْفَرِةََحتَّىََتْمَتِلَئَِثَيابُُهَ َاْبَنَُعَمَرََكاَنََيْصُبُغَِلْحَيَتهَُِبالصُّ أَنَّ
ََرأَْيُتَ َِإن ِي ََفَقاَل ْفَرِة َِبالصُّ ََتْصُبُغ َِلَم ََلُه ََفِقيَل ْفَرِة َالصُّ ِمْن

ََعَلْيِهََوَسلََّمََيْصُبُغَبَِ ُ ََصلَّىَاّللَّ ِ ََرُسوَلَاّللَّ َهاََوَلْمََيُكْنََشْيء 
َِإَلْيِهَِمْنَهاََوَقْدََكاَنََيْصُبُغَِثَياَبُهَُكلََّهاََحتَّىَِعَماَمَتهَُ  أََحبُّ

“İbn Ömer sakalını sufre ile boyar, hatta elbisesine dahi bu 
boya sinerdi. Ona denildi ki: “Neden sufre ile boyuyorsun?” dedi 
ki: “Ben Rasulullah’ın bununla (sakalını) boyadığını gördüm”. İbn 
Ömer için bundan sevimli bir şey yoktu. Hatta bütün elbiseleri ve 
sarığı dahi (saç ve sakalına sürdüğü sufre sebebiyle) boya 
olurdu”42 

Görüldüğü gibi çelişki yoktur. 

Altın Yüzük Takmak 

Şüpheci şöyle diyor: Ömer Süheyb’e “Niye parmağında 
altın yüzük görüyorum?” dedi. Beriki: “Onu senden daha hayırlı 
olan da gördü, ama ayıplamadı” deyince, Hz. Ömer: “O da 
kimmiş?” dedi. Süheyb: “Resûlullah!” cevabını verdi. (Nesâi) 
Peygamber evvelâ altından bir mühür yaptırdı. Bunu takındığı 
zamân yazılı kaşını avucunun içine alırdı. Peygamber’in elinde 

                                                

42 Sahih. Ebû Dâvûd (4064) 
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altın yüzük gören insanlar da altından yüzükler yaptırdılar. Bunun 
üzerine Peygamber minbere çıktı da hamd ve senâ etti ve 
akabinde: “- Ben bu altından mühür yüzüğü yaptırmıştım. 
Fakat ben onu bundan sonra takmayacağım buyurdu da, 
parmağından onu çıkarıp attı. Bunun üzerine insanlar da 
altın yüzüklerini ellerinden çıkarıp kırdılar.” Râvi Cüveyriye: 
Ben Nâfi’nin Yüzüğü sağ eline takardı dediğini kuvvetle 
sanıyorum, demiştir. (Buhari) Resûlullah’ın yanına, parmağında 
demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce) 
“Niye bazılarının üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!” 
buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı 
renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu seferde: “Niye 
sende putların kokusunu hissediyorum?” dedi. Bilahare adam 
altın yüzük takmış olarak geldi. Bu sefer de: “Sende niye cennet 
ehlinin süsünü görüyorum?” dedi. Bunun üzerine adam: 
“Öyleyse yüzüğüm neden olsun?” diye sordu. “Gümüşten” dedi. 
“Ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın.” (Tirmizi, Ebû Dâvud, 
Nesâi) Resûlullah bir adamın elinde altından bir yüzük gördü. 
Onu çıkarıp attı ve: “Biriniz tutup ateşten bir parçayı alıp eline 
koyuyor!” buyurdu. Resûlullah gidince adama: Yüzüğünü al 
(başka sûrette) ondan faydalan dediler. O: “Hayır! Vallâhi 
ebediyen almayacağım, onu: Resûlullah attı” dedi. ( Müslim) 
Resûlullah’a Habeş kralı Necâşi’den hediyeler geldi. İçerisinde 
Habeşi kaşlı bir de altın yüzük vardı. Resûlullah onu bir çöple 
veya tiksinerek bir parmağıyla aldı. Kızı Zeyneb’in kızı Ümâme 
Bintu Ebi’l-Âs’ı çağırıp: “Yavrucağım al şunu, takın!” dedi. (Ebû 
Dâvud) Resûlullah buyurdular ki: “Dünyada ipeği, ahrette nasibi 
olmayanlar giyer”. (Buhâri, Müslim, Nesâi) 

Cevap: Bu hadislerde çelişki yoktur. Altın takmak önce 
müsaade edilen bir şey iken erkeklere yasaklanmış ve sahabeler 
de bu yasağa uymuşlardır. Suheyb'in yasaktan haberdar 
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olamamış olması problem teşkil etmez.  

Ama iddia sahibinin maksadı, “altın ve ipeği ahirette nasibi 
olmayan giyerse neden kadınlar giyiyor?” demek ise, buna da 
şöyle deriz: dünyada altın ve ipeği giyerek ahirette nasipsiz 
kalacak olanlar erkeklerdir. Çünkü bunların kadınlar için meşru 
olduğunu ifade eden hadisler vardır. Altın ve ipek 
yalnız erkeklere haram kılınmıştır. 

Kaba Düşen Sineği Tamamen Daldırmak 

Şeyh el-Elbani şöyle demiştir: “Said b. Halid 
rahimehullah’dan: “Ebu Seleme’nin yanına girdim. Bize yağ ve 
kütle denilen bit tatlı getirdi. Yemeğe bir sinek düştü. Ebu Seleme 
parmağıyla onu daldırdı. Bunun üzerine: “Ey dayı! Ne 
yapıyorsun?” dedim. Dedi ki: “Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh 
bana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu 
söyledi: “Şüphesiz sineğin bir kanadında zehir, diğer 
kanadında şifa vardır. Yemeğe sinek düşerse onu tamamen 
daldırın. Zira sinek zehirli kanadı üzerine düşer, diğer tarafı 
ona şifa olur”43 

Bu hadis sahih isnatlarla üç sahabeden: Ebu Hureyre, Ebu 
Said ve Enes radıyallahu anhum’den sabit olmuştur. 
Reddedilmesini gerektiren bir şüpheye yer olmaksızın sabittir. 
Yine, Ebu Hureyre radıyallahu anh hakkında eleştiride bulunan 
asrımızdaki bazı aşırı şiilerin ve onlara tabi olan saptırıcıların 
iddialarının aksine, Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’den rivayetinde doğruluğu da sabittir. 
Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

                                                

43 Sahih. Silsiletu’s-Sahiha (39) 
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sellem adına yalan söylediğini iddia etmektedirler. O bundan 
uzaktır. İlmî araştırmalar da onun bu iftiradan uzak olduğunu 
ispatlamaktadır. Bilakis ona eleştiride bulunanlar asıl eleştiriyi 
hak eder. Zira onlar bir sahabiye iftira ederek itham etmekte, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisini sırf hastalıklı 
akıllarına uymadığı için reddetmektedirler. Nitekim öğrenmiş 
olduğun gibi, bu hadisi başka sahabeler de rivayet etmiştir. 

Keşke bilseydim, bu kimseler Ebu Hureyre radıyallahu 
anh’ın rivayetinde tek kaldığı bir hadis – ki tek kalsa dahi hüccettir 
- olmadığını biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? 

Eğer biliyorlarsa, neden Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın da 
bu hadisi rivayet etmiş olmasıyla kusurlu buluyorlar? Böylece 
insanlara bu hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh’den başka bir 
sahabenin rivayet etmediği zannını uyandırıyorlar? 

Şayet Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın tek kalmadığını 
bilmiyorlarsa, neden hadis ilimlerinde uzman birine sormuyorlar? 

Şunu diyen ne güzel söylemiş: 

Eğer bilmiyorsan bu bir musibettir 
Şayet biliyorsan musibet daha beterdir 

Şüphesiz insanların çoğu bu hadisin tabiplerin 
kararlaştırdıkları: “Sineğin mikroplar taşıdığı, yemeğe veya içeğe 
düştüğünde bu mikropları bıraktığı” şeklindeki sözlerine aykırı 
olduğunu zannetmektedirler. 

Hakikatte bu hadis tabiplerin sözlerine aykırı değildir. 
Bilakis desteklemektedir. Zira bu hadis, sineğin bir kanadında 
hastalık olduğunu haber vermektedir. Ancak onların 
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söylediklerine fazladan bilgi ekleyerek: “diğer kanadında şifa 
vardır” diye haber vermektedir. Bu bilgi ise onların ulaşamadıkları 
bir bilgidir. Eğer Müslümanlardan iseler buna iman etmeleri 
gerekir. Eğer Müslümanlardan değillerse akıl sahibi de olsalar, 
duraklarlar. Böyledir, çünkü sahih ilim, ilme ulaşılamadığına 
şahitlik ediyorsa bu, ilmin olmamasını gerektirmez. 

Biz bunu, modern tıbbın bu hadisin doğruluğuna şahitlik 
etmediğinin farzedilmesi halinde söylüyoruz. Nitekim tabiplerin 
bu konuda görüşleri ihtilaflıdır. Bu konuda çeşitli dergilerde 
makaleler okudum. Hepsi de ya bunu destekliyor ya da 
reddediyordu. 

Biz, müminlerden olmak sıfatımızla bu hadisin doğruluğuna 
inanıyoruz. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem “Hevasından 
konuşmaz, Onun konuştukları vahiyden ibarettir” (Necm 3-4) 
Tıp açısından bu hadisin sabit olup olmamasına önem vermeyiz. 
Zira hadis kendi başına bir delildir. Ayrıca bir desteğe ihtiyacı 
yoktur. 

Bununla beraber, sahih ilmin sahih hadise uygun 
düştüğünü görünce imanımız artar. Bu yüzden okuyucular için 
Mısır’daki Hidayetu’l-İslam Cemiyetinde bulunan tabiplerin bu 
hadis hakkında yazdıklarının özetini nakletmem faydasız 
değildir. 

Şöyle denilmiştir: “Sinek çeşitli hastalıklar yayan 
mikroplarla dolu bir çöplüğe konsa, bunların bir kısmını taşır, bir 
kısmını yer. Bundan dolayı vücudunda bugün tabiplerin 
antibiyotik dedikleri öldürücü maddeler meydana gelir. Bu 
maddeler birçok hastalık mikroplarını öldürürler. Bu mikropların 
hayatta kalması mümkün olmaz. Veya insan bedeninde 
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bulunursa antibiyotik etkisi yapar. 

Sineklerin iki kanadından birinde bu özellik vardır. 
Bakterileri diğer tarafına taşır. Buna göre sinek içeceğe veya 
yiyeceğe düşerse, taşıdığı mikropları o içeceğe bırakır. Zira 
sineğin, kanatlarına yakın boşluğunda taşıdığı mikropların 
bulunduğu kanadı üzerine konması ve önce antibiyotik olan 
kanadını koruması daha kuvvetli ihtimaldir. Üzerine düştüğü 
kanadında hastalık varsa, onun panzehiri de ona yakındır. 
Sineğin tamamen batırılarak atılması ona asılı olan mikropların 
ölmesi için yeterlidir.” 

Bu dergide (birinci yıllık cildinde) yine aynı anlamda Prof. 
Dr. Said es-Suyutî’nin araştırmasını okumuştum. Yine Dr. 
Mahmud Kemal ve Dr. Muhammed Abdulmun’im Huseyn’in el-
Ezher dergisinde nakledilen araştırmalarını okudum. 

Sonra Mecelletu’l-Arabi’l-Kuveytiye’nin 82. Sayısı 144. 
Sayfasında “Sorun Cevap Verelim” başlığı altında Abdulvaris el-
Kebir tarafından yazılan, bu hadisin sıhhati hakkındaki soruya 
verilen cevabı gördüm. Şöyle diyordu: 

“Sineğin bir kanadında hastalık, bir kanadında şifa 
olduğuna dair hadis zayıftır. Hatta akla göre uydurmadır. Sineğin 
mikrop ve pislik taşıdığı kabul edilmiştir… Hiç kimse sineğin bir 
kanadında hastalık, diğer kanadında şifa vardır dememiştir. 
Ancak bu uydurulmuş ve iftira edilmiş bir hadistir. Şayet bu sahih 
olsaydı, sineğin zararlı olduğunu kesinlikle belirten modern ilim 
bunu açıklardı.” 

 Özetle onun sözleri, Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in hadisinin savunulması ve yaldızlı sözlere aldananların 
inkârından korunması için ortaya koyulup reddedilmesi zorunlu 
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olan dalavere ve cahillikle doludur.   

Diyorum ki:  

1- Hadisin zayıf olduğunu iddia etmiştir. Yani hadis ilmi 
açısından zayıf demek istiyor. Gerekçesi de: “Hatta akla göre bu 
uydurmadır” 

Bu, batıl oluşu açık olan bir iddiadır. Hadisin tahricinde 
geçtiği gibi üç rivayet yoluyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’den gelmiştir ve hepsi de sahih isnadlardır. Hadis 
âlimlerinden hiç kimsenin, bu cüretkâr yazarın yaptığı gibi, bu 
hadisin zayıf olduğunu söylememiş olması bile sana yeter! 

2- Akla göre bu hadisin uydurma olduğunu iddia etmiştir. 
Bu iddianın batıllığı ise diğerinden daha az ortada değildir. Zira 
mücerret iddiadan ibarettir. Ulaşmasına imkân olmayan ilmi 
bilmemesi dışında, kendisini destekleyecek bir delil ortaya 
koymamıştır. Görmez misin: “Kimse bunu dememiştir… Şayet bu 
sahih olsaydı modern ilim tespit ederdi” diyor!? 

Ey miskin adam! Modern ilim her şeyin ilmine ulaştı mı? 
Yoksa tıpkı bizden onları taklid edenlerin yaptıkları gibi 
ulaşamadıkları şeyle gurura mı kapılıyorlar? Onlar: “Bizim kâinat 
ve sırları konusunda ilmimiz arttıkça, ne kadar cahil olduğumu 
anlıyoruz” diyorlar. Durum, Allah Teâla’nın şu ayetinde 
buyurduğu gibidir: “Size ilimden ancak çok azı verilmiştir” (İsra 
85) 

“Bilim, sineğin zararlı olduğunu kesin olarak belirtmiştir” 
sözüne gelince, bu ortaya koyulmuş olan bir demagojidir. Zira biz 
şöyle diyoruz: Şüphesiz hadis, bu söze zıt değildir. Ancak hadis, 
buna ek olarak, bilimin çaresini bilmediği diğer bir hükümden 
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bahsediyor. Hadis: “Sinek düştüğü zaman…” dediğinde, arap ya 
da acem, hiç kimse – ancak akılları ve anlayışları acem olanlar 
bundan hariçtir – buradan dinin sineğin mübarek olduğunu 
söylediğini anlamaz! 

3- Daha önce bugünkü tıbbın ispat ettiği şeyleri 
nakletmiştik. Buna göre sinek, boşluğunda mikropları öldüren 
antibiyotikler taşır. Bu bilgi, detay bakımından hadiste 
belirtilmese de, bahsi geçen yazarın ve benzerlerinin inkâr ettiği; 
sinekte hem hastalığın hem de şifanın bir arada olması gerçeğini 
ifade etmesi bakımından birleşmektedir. Bir gün bu konuda 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mucizesinin işaret edilen 
detayın ilmî olarak ortaya konulmasıyla ortaya çıkması uzak 
değildir. “Onun haberlerini bir süre sonra mutlaka 
öğreneceksiniz” (Sad 88) 

Bu yazarın çelişkisi şaşırtıcıdır. Zira bir yerde bu hadisin 
zayıf olduğunu söylüyor, sonra başka bir yerde şu hadisin sahih 
olduğunu söylüyor: “Köpeğin yaladığı kabı, birisi toprakla 
olmak üzere yedi kere yıkayın.” Sonra şöyle diyor: “Bu hadis 
sahihtir, müttefakun aleyhtir.” 

Âlimlerin veya Buhari ile Muslim’in ittifakıyla hadisin 
sahihliğini kabul ediyorsa, önceki hadis de aynı şekilde âlimlerin 
ittifakıyla sahihtir. Neden öncekine zayıf derken buna sahih 
diyor? 

Sonra hadisin onun anladığı şekilde sahih olmamasını 
gerektiren batıl yorumlar yapmıştır. Zira burada sayı ile çokluğun 
kastedildiğini, toprağın da bunun etkisini giderecek şekilde su 
yerine kullanıldığını zikrediyor! 

Bunu, Şeyh Mahmut Şeltüt’e – Allah onu affetsin - nispet 
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etse de iki batıl arasında batıl bir yorumdur. Hangi hatasının daha 
büyük olduğunu bir bilseydim! İlk hadise sahih olduğu halde zayıf 
demesi mi, yoksa ikinci hadise yaptığı batıl yorum mu?! 

Bu münasebetle, değerli okuyuculara bu gün bazı 
dergilerde, gazetelerde yazılan islami araştırmalara özellikle de 
hadis ilmiyle ilgili olanlara güvenmemelerini nasihat ediyorum. 
Ancak öncelikle dindarlığına, sonra konudaki uzmanlığına 
güvenilen yazarlar bundan hariçtir. Nitekim asrımızdaki 
yazarların çoğunda özellikle de “Doktor” lakabını taşıyanlarda 
gurur galip gelmiştir. Zira onlar uzmanlık alanları olmayan ve 
bilmedikleri konularda yazıyorlar. Ben onlardan birinin hadis ve 
siyer konusunda kitap yazarak bu kitaptaki hadislerin hadis ve 
siyer kitaplarındaki sahih rivayetlerden derlendiğini söyleyerek 
insanlara hadis rivayet ettiğini biliyorum. Sonra bu kitapta el-
Vakıdi gibi, zayıf, terk edilmiş, yalanla itham edilmiş ravilerin tek 
kaldıkları hadisleri nakletmiştir. Hatta o kitapta: “Biz zahirle 
hükmederiz. Sırların sahibi Allahtır” şeklinde rivayet edilen hadisi 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e kesin olarak nispet 
etmiştir! Hâlbuki bu lafızla bu hadisin aslı yoktur. Nitekim es-
Sehavi ve diğer hadis hafızları bu konuda uyarmışlardır. Ey 
okuyucular! Bu gibilerinden sakının! Allah yardımcımız olsun.” 
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Ferec Hüdür’ün Sünnet İnkârına 

Reddiye 

Bundan birkaç sene önce Ferec Hüdür adlı bir sünnet 
düşmanı tarafından Kütüb-ü Sitte’nin Eleştirisi ve Kur’ân’a Arzı 
ismiyle bir kitap yayınlanmıştı. Kitaba göz attığımda yazarın 
iddialarının üzerinde durmaya değmeyecek kadar basit ve 
pervasızca olduğunu gördüm ve bu kitaba reddiye yapmayı 
erteledim. Bugün çalışmalarım arasında dinlenmek için ara 
verdiğimde kitap tekrar gözüme ilişti ve yazarın mukaddimesinde 
ortaya attığı şüphelere kısaca değinerek, hadis kültüründen uzak 
birçok kimsenin kolayca düşebilecekleri tuzaklarına cevap 
vereyim diye düşündüm. İnşaallah faydalı olur. 

Ferec Hüdür, Kütübü Sitte’nin Eleştirisi ve Kur’an’â Arzı 
kitabında (s.2) şöyle diyor: “Ne sahabeler ne de Tabiin tarafından 
ortaya atılmış bir hareket olmadığı gibi, Araplar arasında o 
döneme kadar hadis öğretisi söz konusu değildi. İslam derken 
sadece Kur’ân öğretisi anlaşılıyordu. Zira hadis rivayeti 
konusunda yasaklar da mevcuttu. Ondandır ki, bu hareket Mekke 
ve Medine’nin çok uzağında, hicri 3. Asırda geliştirildi. Hadis diye 
peygamber adına uydurdukları iftiralara delil olarak yine 
kendilerince uydurulmuş ravi senetlerini gösterdiler. Kur’an’ı ölçü 
olarak kabul etmediler. Bunlara sormak gerekir: Hadis metnini 
uyduran insanların senedi de uydurmamaya verilmiş sözleri mi 
var? …” 

Cevap: Bu sözleriyle yazar, kendi kendine çelişkiye 
düşmektedir: 

1- Ne sahabeler ne de tabiin döneminde hadis öğretisi 
olmayıp İslam adına sadece Kur’ân öğretisi bulunduğunu, hadis 
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rivayetinin yasaklandığını yazar nereden bilmektedir? Şayet Ehl-
i Sünnet tarafından rivayet edilen bilgileri delil gösterecek olursa 
yazarın kendisi, bu rivayetlerin peygamber adına hadis uyduran 
ve bunlara bir de isnad ekleyen (!) dolayısıyla güvenilemeyecek 
kimseler tarafından yapılmış uydurmalar olduğunu iddia ederek 
iftirada bulunuyordu. Böylece kesmekte olduğu dalın üzerine 
binmiştir.  

2-  Hadis hakkında yapılan tasniflerin hicri 3. Asırda ve 
Mekke ile Medine’nin uzağında başladığını söyleyerek karanlığa 
taş atmıştır. İlk olarak oryantalist İslam düşmanlarının attıkları bu 
iftira, bizzat sahabeler ve onlardan hadis yazan tabiinden 
ravilerin hadis cüzlerinin el yazma nüshalarının bulunup ispat 
edilmesiyle çoktan çürütülmüş bulunmaktadır. Hemmam b. 
Munebbih’in sahifesi ile Mustafa el-A’zami’nin Dirasat Fi 
Hadisi’n-Nebevî (İlk Devir Hadis Edebiyatı, İz yayıncılık) kitabının 
sonunda neşredilen sahabe ve tabiine ait birçok el yazma eser 
bunların örnekleridir. Bu çalışmalar Türkçe’ye tercüme edilmiş 
bulunmaktadır. 

3- Yazar Kur’an’ın ölçü edinilmesini önerirken, hadislerin 
ve isnadlarının uydurma olduğunu iddia etmektedir. Burada biz 
de şunu sorarız: Neden Kur’ân’ı ölçü edinmeliyiz? Çünkü Kur’ân 
Allah tarafından korunmuştur diyecektir. Peki hangi vesile ile 
korundu? Onu ezberleyen kullar vesilesiyle. Ya hadisler 
korunmadı mı? Allah’ın, Nebi’sinin sünnetini korumaya sözü yok 
mu? Elbette yazar Allah’ın böyle bir koruması olmadığını iddia 
ediyor. Biz de diyoruz ki, Allah’ın Kur’ân’ı korumasına hadislerin 
de korunması dâhildir, hatta korunması vaad edilen şey, 
öncelikle sünnettir. Şöyle ki: 

Allah Teâlâ “Sana da, insanlara, kendilerine indirileni 
açıklayasın diye zikr’i indirdik” (Nahl 44) buyurmuştur. Burada 
insanlara indirilen; Kur’ân’dır. İndirilen Kur’ân’ı açıklaması için 
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peygambere indirilen zikr ise sünnettir. Allah Azze ve Celle şöyle 
buyuruyor:“Zikr’i biz, evet biz indirdik; onu muhafaza edecek 
olan da elbette biziz” (Hicr 9)  

Burada korunması vaad edilen zikr; Nahl 44. Ayette zikr 
olarak nitelenen sünnettir. Kur’ân’ın korunması ancak sünnetin 
muhafazasıyla olur. Zira Nahl 44. Ayetinde insanların Kur’an’ı 
doğru anlayabilmeleri peygamberin sünneti tarafından 
açıklanmasına bağlanmıştır. Peygamberin Kur’an hakkında 
açıklaması olmaksızın Kur’an doğru anlaşılamıyorsa, sünnet 
(yani zikr) korunmaksızın Kur’ân’ın korunması anlam ifade 
etmeyecektir. Nasıl ki Kur’an lafızları, hafızlar tarafından 
ezberlenip naklediliyorsa, Kur’ân’ın beyanı olan sünnet de hadis 
hafızları tarafından ezberlenilip nakledilmiştir. Şimdi geriye 
yazarın iftirası kaldı; hangi ravi, hangi hadisi uydurup ona bir de 
isnad eklemiştir? O ravinin bunu uydurduğunu ne şekilde ispat 
edecektir? Kur’ân’a arz edip tespit ederim iddiasıyla yazdığı 
kitaptaki zihin kuruntusu hurafe ve saçmalıklarla mı?  

Hadisten anladığı şeyi Kur’an’dan anladığı manaya arz 
ederek tespitte bulunmak en sapıkça ve Kur’an’ın kendisine 
bizzat aykırı bir metottur. Zira Rabbimiz Azze ve Celle, kulların 
Kur’ân’ı, peygamberin beyanı olmadan doğru bir şekilde 
anlayamayacağını zaten bildirmektedir.  

Dinde şahitlerin şahitliğine itibar esası yazarı ilgilendirmiyor 
mu? Bu şahitlerden hangisinin kusuru olmuşsa ancak bunu ispat 
ederek belirlemede bulunmalı, aksi halde kendilerine iftirada 
bulunduğu binlerce ve hatta milyonlarca Müslümanın ve 
kuşkularıyla saptırdığı uydularının ikişer elinin ahirette kendisinin 
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iki yakasında olacağını unutmamalıdır. 

Yazarın Ebu Hureyre Radıyallahu anh 

Hakkında Saptırmaları: 

Yazar (s.2-3) şöyle diyor: “Bu senet uydurmalarını da 
ağırlıklı olarak 5374 hadis ile hayalî bir şahıs olan Ebu Hureyre’ye 
isnad ettiler. Ebu Hureyre’nin kelime manası kedinin babası 
demektir ve güya bu bir şahsın takma adı imiş. Böyle bir şahıs 
bilinmediği gibi ne kendi adı ne de babasının adı 
bilinmemektedir. Adı hakkında 30 değişik rivayet olup adının ne 
olduğu tespit edilememiştir. Babasının adıyla ilgili de çeşitli 
rivayetler yapılmaktadır. El-Kutb el-Halebi bunları kırk dört 
değişik rivayete çıkarmaktadır. Ve bu iddiaların hepsi bir 
yakıştırmadan öteye gidemez. Zira böyle bir şahıs kanaatimce 
hiçbir zaman yaşamamıştır.” 

Cevap: Yazarın “Ebu Hureyre diye birinin hiç yaşamadığı” 
kanaati gibi kanaatlerin değeri olsaydı, ben de yazarın kendi 
babası olarak bildiği şahsın aslında hiç yaşamadığı, aslında 
babasının, Allah’tan başka kimse tarafından bilinmeyen başka 
birisi olabileceği şeklindeki kanaatimi dile getirebilirdim. 
İnsanların şahitliklerine itibar etmeyi yazar kabul etmediği için 
delil getirmekten de aciz kalırdı. 

Yazarın Ebu Hureyre ve babasının ismi hakkında 
nakledilenleri gündeme getirerek garip iddialarda bulunmasına 
gelince, Hafız İbn Hacer rahimehullah, el-İsabe kitabında bu 
rivayetlerden birçoğunu naklederek değerlendirmelerde 
bulunmuş, sonuç olarak şöyle demiştir: “Rivayetlerin naklindeki 
sıhhat bakımından bu sayı şu üç isme indirgenir: Umeyr, 
Abdullah ve Abdurrahman. İlk iki isim hem cahiliye’de hem de 
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İslam’da kullanılan isimlerdir. Abdurrahman ismi ise sadece 
İslam’a has bir isimdir.” 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın rivayetlerine gelince, Ebu 
Hureyre radıyallahu anh en çok hadis rivayet eden sahabelerden 
olmakla beraber, O’nun tek başına rivayet ettiği, yani tek kaldığı 
hadislerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. 

Buhari Hadisleri Hakkında Yazarın Tüccar 

Hesabı 

Yazar, İmam Buhari’nin “herhangi bir hadisi Sahih’ine 
almadan önce gusledip iki rekat namaz kılarak istiharede 
bulunması” hakkında söylenenleri, çarpıtma amaçlı kullanarak 
matematik hesabına girişiyor ve şöyle diyor: 

“…Ayrıca sahihini 16 yılda altı yüz bin hadisten seçerek 
tekrarlarıyla birlikte 9082 hadis yazmıştır, iddiası da vardır. Şöyle 
bir hesap yaparsak bu sözlerin herhangi bir gerçeği ifade 
etmediği ortaya çıkar. Altı yüz bin hadis için altı yüz bin defa 
yıkandığını ve her bir hadis için de iki rekat namaz kıldığını 
söylemekle, böylece (600.000:16):365=103 kere hergün 
yıkanmıştı. Ayrıca (600:000x2) : (16x365)=205 rekat namaz 
kılmıştır. Her rekati üç dakikada kılsa 3x205=605 dakika, bu da 
yaklaşık on saat demektir. Günde 103 kere yıkanıp on saat 
namaz kıldığını ve bunu 16 sene devam ettirdiğini iddia etmek, 
ciddiyetten uzak bir iddiadır…” 

Cevap: Dün bir kardeş bir fıkra anlatmıştı. Tam yazarın 
haline uygun düştü, aktarayım: Tüccara sormuşlar; “iki kere iki 
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kaç eder?” diye, o da: “Alırken mi, satarken mi?” demiş.  

Öncelikle yazar, 600.000 rakamını kullanarak saptırma 
yapmıştır. Zira söz konusu ettiği rivayetlerde Buhari’nin 600.000 
hadis için ayrı ayrı istihare yaptığı geçmemektedir. Bilakis altı yüz 
bin hadis arasından seçtiği hadisleri Sahih’ine dâhil etmeden 
önce istihare yapmasından bahsedilmiştir. Diğer bir çarpıtmayı 
da tekrarlarla birlikte tutan yekûn üzerinden hesap yaparak 
sergilemiştir. Zira hadisin aslı için bir istihare yapılması yeterlidir. 
Tekrarları için buna lüzum yoktur. Şu halde kaba hesapla 
Buhari’nin Sahih’inde tekrarlar hariç 1750 hadis vardır. Şimdi 
hesabı tekrar yapalım: 

(1750:16) : 365= 0,299 eder. Yani Buhari’nin 16 sene 
boyunca her gün gusletmiş olması da gerekmez. Hatta mükerrer 
rivayetler için ayrı ayrı guslettiğini düşünerek 9082 rakamını 
dikkate alsaydık sonuç: 1.5 çıkardı. 

(1750x2) : (16x365)= 0,599 rekât namaz eder. Şayet 9082 
rakamı dikkate alınarak hesaplanırsa bu dafa 3,11 rakamı 
çıkardı. 

İşte yazarın ne kadar maksatlı girişimler içinde olduğu 
ortadadır. Kütüb-ü Sitte’nin Eleştirisi ve Kur’an’a Arzı kitabının 
içeriği ise şimdiye kadar yazdıklarımdan anlayacağınız gibi daha 
alçakça saptırmalar ve şeytanî hilelerle doludur. Şayet gerekir 
de, Allah ömür ve imkân da verirse her iddiasına tek tek cevap 
yazarım.  

Ferec Hüdür adlı şahsı inspeak adlı programdan 
hatırlıyorum. Sünnet inkârcılarının odasına girmişti ve “Sünnet 
olmak (hitan) fıtratı değiştirmektir” diyordu. Onun bu sözünü diğer 
sünnet inkârcıları da hazmedememiş ve karşı çıkmışlardı. 
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Hâlbuki onların savundukları kaideye göre Ferec Hüdür’ü haklı 
bulmaları gerekiyordu. Tabîi olarak öne sürdükleri kaide, sünnet 
olmanın Kur’ân’da değil, sünnette gelmiş olması sebebiyle, 
sünnet olmanın reddedilmesini gerektiriyordu. Sünnet inkârcıları 
ortaya attıkları kaideye muhalefet ediyorlardı. Çünkü şayet kabul 
edecek olsaydılar, zaten yeterince içinde boğuldukları 
çıkmazlarına yenileri eklenecek, bundan sonra “fıtratı 
değiştirmek olur” düşüncesiyle tırnaklarını, saçlarını, koltuk altı 
kıllarını, hatta onlar için en zor olanı “sakallarını” 
kesemeyeceklerdi !!!  

Sünnete uyarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
hidayetine tabi olanlar için ise yollar açıktır: Onlar Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’in emrine uyarak sakallarını serbest bırakırlar, 
tırnaklarını keserler, koltuk altı kıllarını izale ederler ve 
çocuklarını da sünnet ettirirler. Selam hidayete tabi olanların 
üzerine… 

  



73 

 

M. İslamoğlu’nun Sünnet İnkârına 

Reddiye 

Son günlerin moda tagutu M. İslamoğlu, "Kur’an’ın Mahlûk 
olduğu" şeklindeki habis akidesini önceleri işaret ederek dikte 
ederken, “Ağlamaktan Sorumlu Bakan(!)” olduğu söylenen, 
duygusal bir bakanın yağlamalarından süzdüğü gazla olsa gerek, 
alenî bir şekilde barsak darazlanmalarını ilan etmeye başladı. 
Hani seleften bir imam; “Bir hadisçi gördüğüm zaman sanki Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’i görmüş gibi mutlu oluyorum” diyor 
ya,  M. İslamoğlu da “Bir hadisçi gördüğünde sanki Nebî 
sallallahu aleyhi ve sellem’i görmüş gibi kuduran” bir edayla Ehl-
i Hadise ve hadislere saldırmaya başladı. Pembe janjanlarla 
süslemek suretiyle paşa lokumlarını(!) duygusal fanatiklerine 
yedire dursun, bizler de bakar körlerin yücelttiği her liyakatsizi 
Allah’ın alçaltacağı günü beklemekteyiz. 

İsrailoğulları ve Kokan Et 

Hadisleri Kur’ân’a arz ederek sıhhat ya da zayıflığını 
belirleyebileceğini iddia eden İslamoğlu, “İsrailoğulları 
olmasaydı et kokmazdı”44 hadisini Kur’an’a arz ettiğini ve bu 
hadisin sınıfta kaldığını söylüyor. Sonra da Buhari’nin ve 
dolayısıyla hadis ehlinin sıhhat belirleme metodunun çürük 
olduğu tezini temellendirmek için “Bu hadisin Sahihu Buhari’de 
ne işi var? Et kokar, sünnetullah böyledir, İsrailoğullarından önce 

                                                

44 Sahih. Buhari (3330, 3399) Muslim (1470) 
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de et kokardı” diyor. 

Öncelikle görülmektedir ki Allah Azze ve Celle 
İslamoğlu’nun kalbini kör etmiş, ne hadisi doğru anlamış, ne de 
arz ettiği Kur’ân’ı anlamış! 

Zira İslamoğlu’nun bu yüzeysel mantığıyla anladığı mana 
ile hadisi anlamaya kalksak bile Kur’ân’a aykırı bir ifade değildir: 
Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurur: “İnsanların elleriyle 
işledikleri yüzünden karada ve denizde fesad çıkmıştır. Allah 
da belki yaptıklarından dönerler diye, onlardan bir kısmının 
cezasını onlara tattırır.” (Rum 41) 

Hadisten anlaşılması gereken manaya gelince; infaktaki 
bereketin, imsak sebebiyle yok olmasıdır. Hadiste kastedilen 
et45,  İsraioğullarına her gün rızık olarak gelen bıldırcın etidir. 
Onlar bu eti taze olarak yiyorlar, başkalarına da infak ediyorlardı. 
Cimrileşip de bu eti stokladıklarında onun bozulması ve kokması 
ile cezalandırıldılar. Belki de bu kötü âdeti insanlar arasında ilk 
başlatan onlar idi. Yahut başkalarından çok onlar bununla 
meşhur oldular ve sonradan gelen taklitçilerine bu kötü adette 
önder oldular. 

Dolayısıyla bu kokma etin tabiatinden dolayı değil, 
İsrailoğullarının bu et hakkındaki uygulamalarından dolayı idi. 
Şayet onlar stoklamasalardı et bozulmayacaktı.  

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: “Bulutu üzerinize 
gölge yapmış, size kudret helvası ve bıldırcın indirip, "rızık 
olarak verdiğimiz güzel şeylerden yeyin." (demiştik).  Onlar 

                                                

45 el-lahm kelimesindeki lamı ta’rif, zihnî ahid içindir 
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bize zulmetmemişlerdir; fakat kendi kendilerine 
zulmediyorlardı.” (Bakara 57, 160) 

“(Musa'nın kavmine şöyle demiştik:) "Ey israil oğulları! 
Sizi düşmanınızdan kurtardık. Tûr’un sağ tarafını size 
va'dettik; kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz 
rızıkların temizlerinden yeyin; fakat bunda haddi aşmayın; 
aksi halde üzerinize gazabım iner; üzerine gazabımın indiği 
kimse ise, helak olur.” (Taha 80) 

Nitekim Yahya b. Sellam, sahih bir isnadla İbn Abbas 
radıyallahu anhuma’dan şöyle rivayet etmiştir: 

،َِإنَُّهْمََلْولََبنُوَِإْسَراِئيَلَ ،ََولَأَْنَتَنََطَعام  َماََخِنَزََلْحم 
َخُرواَِمْنََيْوِمِهْمَِلَغِدِهمَْ اَأُِمُرواَأَْنََيْأُخُذواَِلَيْوِمِهِمَادَّ  َلمَّ

“İsrailoğulları olmasaydı et bozulmaz ve yemek kokmazdı. 
Onlar günlük almaları emredilen şeyi ertesi günü için 
sakladılar.”46 

Aynı yerde Yahya b. Sellam,  isnadıyla Katade’den şöyle 
rivayet etmiştir: 

،َْلَنَُّهََكاَنََيْفُسُدَِعْنَدُهْمََولَ َكانُواَلََيْأُخُذوَنَِمْنُهَِلَغد 
َاْلُجُمَعِةَ َِلَيْوِم ََيْأُخُذوَن ََكانُوا ََفِإنَُّهْم َاْلُجُمَعِة ََيْوَم َِإل َيْبَقى

                                                

46 Sahih mevkuf. Yahya b. Sellâm el-Kayravani, Tefsir (1/270) 
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َْلََ ْبِت، ََولََوالسَّ َِلْلِعَباَدِة ْبِت َالسَّ َِفي ُغوَن ََيَتَفرَّ ََكانُوا نَُّهْم
 َيْعَلُموَنََشْيئ ا

“Onlar yanlarında bozulacağı için ertesi güne bir şey 
almazlardı. Sadece Cuma günü kalırdı. Zira onlar Cuma 
gününden, cumartesi günü için alırlardı. Bu sayede cumartesi 
gününü ibadete ayırırlar, o gün bir şeye çalışmazlardı.”47 

Özetle: Hadiste kokmasından bahsedilen et, 
İsrailoğullarına bir mucize olarak indirilen ettir. Nitekim yukarıda 
söylediğim gibi el-lahm kelimesindeki lam-ı ta'rif ahdu zihniyyedir 
ve belirlilik ifade eder. Hadisin söyleniliş sebebi, ahdu 
zihniyye'deki maksadı ifade etmektedir. İsrailoğullarının 
cimrilikleri sebebiyle o et (bıldırcın eti) kokmakla İsrailoğulları 
cezalandırılmıştır.  

Şayet - İslamoğlunun anladığı gibi - Lam-ı ta'rifin cins için 
olduğu kabul edilse dahi hadis Kur'ân'ın zahirine aykırı değildir. 
Rum suresi 41. ayetine uygundur. "Sünnetullah'a aykırı" diyen 
İslamoğlu'nun İsrailoğullarından önce de etin koktuğunu 
ispatlaması gerekir.   

Ey İslamoğlu! Bu hadisi inkâr edebilmek zannettiğin kadar 
kolay olsaydı, senden önce aklını ilah edinmiş olanlar, mesela 
yerlere göklere sığdıramadığın Mutezilî ağabeylerin inkâr ederdi! 
Bir bak el-Faik adlı kitabında (1/399 hanese maddesi) Zemahşerî 
ne diyor! Hadis senin anladığın gibi mi, yoksa yukarıda 

                                                

47 Sahih maktu. Yahya b. Sellam Tefsir (1/269-70) 
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açıkladığım gibi mi?  

Ey İslamoğlu! Senin gibiler de olmasaydı “Kelam” 
kokuşmazdı! 

Dehr Hadisi Hakkında 

İslamoğlu, Buhari ve Muslim’in rivayet ettikleri şu kudsi 
hadisi de inkâr ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Âdemoğlu 
dehre (zamana) söverek bana eziyet ediyor. Dehr benim. 
Emir benim elimdedir, geceyi ve gündüzü ben çeviririm.”48 

Sonra bu hadisin isnadı sahih, metni batıl bir hadis 
olduğunu iddia ediyor ve bu iddiasına şu ayeti delil getiriyor. Allah 
Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Demişlerdir ki: "Dünya 
hayatımızdan başka hiçbir şey yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi 
ancak zaman yokluğa sürükler". Onların bu hususta hiçbir 
bilgileri yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar” (Casiye 
24) 

Yukarıda zikredilen hadisin, bu ayete aykırı olduğunu iddia 
ediyor ve hadislerin isnadları ne kadar sahih olursa olsun, 
mutlaka Kur’âna arz edilmesi gerektiğini öne sürüyor, sünnetin 
vahiy kaynaklı olduğunu söyleyen ehl-i sünnete harp ilan ediyor 
ve bu hadisi inkâr etmeyenleri “Hiç Kur’an okumamakla” itham 
ediyor!  

Ey insaf ve basiret sahipleri! Burada aykırılık nerede, siz 
görüyor musunuz? Yoksa Mustafa İslamoğlu’nun anlayıştan 

                                                

48 Sahih. Buhari (4826, 7491) Muslim (2246) 
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mahrum edilmişliğini mi görüyorsunuz?  

Allah Azze ve Celle, Cahiliyye halkının bir kısmı olan ve 
kendilerine “Dehrîler” denilen kimselerin sözlerini zikrediyor. Peki 
kimdir Dehrî’ler? Onlar, Rabbin varlığını ve ahireti inkâr 
edenlerdir. Bu yüzden: “Dünya hayatımızdan başka hiçbir şey 
yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yokluğa 
sürükler" demişlerdir. M. İslamoğlu’nun bu hakikatten habersiz 
olması imkânsızdır. O yalnızca her zamanki gibi laf ebeliğini 
sürdürüyor. 

Hatta Tabiin müfessirlerinden İkrime Casiye 24. Ayetinde 
geçen Dehri’lerin sözlerini: “Allah'tan başka bizi kimse helak 
etmiyor” diye açıklamıştır.49 

Bu açıklamaya göre dehri’lerin sözlerinde karşı çıkılan 
onların, hayatı yalnızca dünya hayatından ibaret saymaları, 
ahireti inkâr etmeleridir. 

Şayet Dehri’ler, rabbi kabul etmeyen kimseler 
olduklarından “bizi ancak zaman helak ediyor” demiş olsalar 
dahi, burada hadis ile ayet arasında bir çelişki yoktur. Zira Rabbin 
varlığını inkâr edenin “bizi ancak zaman helak eder” demesi ile 
Rabbi kabul eden bir kimsenin “bizi ancak zaman helak eder” 
demesi arasında dağlar kadar fark vardır.  

Rabbi inkâr edenin bu sözü söylemesi, hadiseleri zamana 
nispet etmesi manasına gelir ve onun küfrü, yalnız bu sözü 
söylemesinden dolayı değil, rabbi inkâr etmesinden dolayıdır. 
Ancak rabbi kabul ve itiraf eden bir kimsenin bu sözü söylemesi 

                                                

49 Kurtubi, (16/171) 
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halinde bu, zamanın yaratıcısına nispet edilir ve ancak zamana 
sövülmesi veya kadere isyan içermesi halinde bu söz kabahat 
sayılır.   

Şimdi gelelim can alıcı noktaya! Ayete aykırı olduğu iddia 
edilen Kudsi hadiste ne deniliyordu? “Âdemoğlu dehre 
(zamana) söverek bana eziyet ediyor. Dehr benim. Emir 
benim elimdedir, geceyi ve gündüzü ben çeviririm.”  

Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebî sallallahu 
aleyhi ve sellem’den şöyle buyurduğunu rivayet etmekledir: 
“Cahiliye dönemi insanları bizi gece ve gündüzden başkası 
helak etmiyor. Bizi helak eden, öldüren ve bize hayat veren 
odur, diyorlar ve dehre sövüyorlardı. Yüce Allah da şöyle 
buyurmaktadır: “Âdemoğlu dehre (zamana) söverek bana 
eziyet veriyor. Hâlbuki dehr Benim, iş Benim elimdedir. Ge-
ceyi ve gündüzü ben evirip çeviririm.”50 

Görüldüğü gibi hadis ile ayet arasında bir zıtlık yoktur. 
Lakin hadis, ayette kastedileni açıklamaktadır. Bazı âlimler, bu 
hadis sebebiyle Allah’ın isimlerinden birinin “ed-Dehr” olduğunu 
söylemişlerdir.  

“Dehr benim” sözünün anlamı hakkında Hafız İbn Hacer 
şöyle demiştir: “el-Hattabi dedi ki: “Bunun anlamı; “Ben dehrin 
(zamanın) sahibiyim, dehre (zamana) nispet edilen işleri 
yöneten, çekip çeviren benim” demektir. Kim dehre söverse, 
onun sövmesi, bu işlerin faili olana döner. Onların faili ise Rab 

                                                

50 Sahih. Taberi, (22/79) Darekutni İlel (8/81) el-Esbehani, el-Hucce 
(53) ez-Zinbâi, Hadisu İbni’l-Muneyyir (el yazma no: 37) Mukbil b. Hadi, 
Sahihu’l-Musned min Esbabi’n-Nuzul (s.203) 
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Teâlâ’dır.”51 

Nevevî şöyle demiştir: “Araplar, başlarına ölüm, ihtiyarlık, 
malın telef olması veya bunlara benzer belalı bir olay veya 
musibetler geldiği dehre söverler, “Ey kötü zaman” veya buna 
benzer sözler söylerlerdi. Kastedilen; olayların failine sövmeyin 
demektir. Zira sizler onun failine söverseniz, Allah Teâlâ’ya 
sövmüş olursunuz. Çünkü olayların faili ve belaları indiren Allah 
Teâlâ’dır. Dehr ise zaman demektir. Zamanın bir fiili yoktur. 
Bilakis o Allah Teâlâ’nın yarattığı şeylerden olan bir mahlûktur. 
“Allah dehrin (zamanın) kendisidir” sözünün anlamı ise; başa 
gelenlerin ve olayların faili, kâinatın yaratıcısı olan Allah Teâlâ’dır 
demektir. Allah en iyi bilendir.”52 

Görüldüğü ve anlaşıldığı üzere, Kur’an okuyucusu 
olduğunu iddia eden bu zümre, Kur’ân’ı sünnetten ve 
nübüvvetten uzak bir anlayışlarıyla okuduklarından “Kur’an ile” 
sapmakta ve saptırmaktadırlar. Bu Kur’ân’ın özelliğidir. Evlere 
kapılarından girmeyenleri dışarı atar! Kur’ân, iblis uydularının 
açıklaması için değil, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e indirilen 
zikirle açıklanması için indirilmiştir.  

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e hitaben şöyle 
buyrulmuştur: “Sana da, insanlara, kendilerine indirileni 
açıklayasın diye zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler” 
(Nahl 44) 

Bu zikr, Allah tarafından indirilen ve kıyamete kadar 
korunacağı vaad edilen zikirdir. Bu zikir, Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem’in sünnetidir. Şayet bu zikir korunmamış olsaydı, Kur’an 

                                                

51 Fethu’l-Bari (8/575) 
52 Nevevi Muslim Şerhi (15/3) 
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da korunmamış olurdu. Nitekim Kur’ân’ı, onun beyanı olan 
zikirden; sünnetten ayıranlar Kur’an’ı koruyamamışlar, iblis 
taifesinin tahriflerine hedef yapmışlardır.  

Allah’ım! Ne kadar sabırlısın ve hilmin ne kadar yücedir! 
Benim sabredemeyişim ve düşmanlarına karşı sertliğim, 
kullarına yakışan acizliğimdendir. Senin düşmanlarına mühlet 
vermen yüce kemalindendir! Sabırdaki bu acizliğimizi, 
düşmanlarına karşı sertlik göstermeyi vacip kılmakla 
şereflendiren Allah’a hamd olsun. 
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Tarihselci ve Evrenselci Sünnet 

İnkârcılarına Reddiye 

İslâm’ı Yeniden Yorumlama Bidati 

Nasların anlamlarını tahrif ve olması gerekenden farklı 
te’vil etme mücadelesi eski bir mücadeledir. Sahabe radıyallahu 
anhum ecmain asrında şer’î nasları tefsir etmek ve Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabelerinin anlayışından farklı 
şekilde anlamak isteyen Haricilerin boynuzunun görünmesinden 
itibaren başlamıştır. 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde 
bulundukları yola aykırı garip sözler ve şaz birtakım görüşler 
ortaya koydular. Müslümanları günah ve masiyet sebebiyle tekfir 
ettiler. Sahabe topluluğuna karşı ayaklandılar. Müminlerin emiri 
Ali b. Ebi Talib radıyallahu anh Allah’ın kitabı hakkında bu tahrif 
edilmiş yeni bidatçi anlayış ve yorumlar sebebiyle onlara karşı 
savaşmıştır. 

Bu yüzden İbn Abbas radıyallahu anhuma onlarla 
tartışırken şöyle demiştir: “Sizin yanınıza Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem’in muhacirlerden ve ensar’dan olan ashabının ve Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’in amcasının oğlu ve damadının 
yanından geliyorum. Kur’ân onlara inmiştir. Kur’ân’ın yorumunu 
onlar sizden iyi bilirler. Aranızda ise onlardan kimse yoktur.”53 

                                                

53 Nesai Sunenu’l-Kubra (8575) el-Vadiî Sahihu’l-Musned’de (711) 
hasen olduğunu söylemiştir. 
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Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu mücadelenin 
nasların anlamlarını tahrif edenlerle/bozanlarla, onları Allah’ın 
indirdiği maksada uygun şekilde anlayan sahabeler ve onlara 
güzellikle uyanlar arasında meydana geleceğini haber vermişti. 
Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh şöyle demiştir: “Bizler 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i bekleyerek oturuyorduk. 
Hanımlarından birinin evinden çıkarak yanımıza geldi. Biz de 
onunla beraber kalktık. Ayakkabısının bağı koptu ve onu tamir 
etmek için Ali radıyallahu anh geride kaldı. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem yürümeye başlayınca biz de yürüdük. Sonra 
durup bekledi ve biz de durduk. Ardından şöyle buyurdu:  

َمنكم كماَقاتلتَََمنَيقاتلَعلىَتأويلَهذاَالقرآنَإنَّ
 علىَتنزيله

“Şüphesiz içinizde bu Kur’ân’ın indirilmesi üzerine 
savaşanlar olduğu gibi te’vili/yorumu hakkında savaşacak 
olan da vardır.” Aramızda bulunan Ebu Bekr ve Ömer 
radıyallahu anhuma’ya baktık. Bunun üzerine şöyle buyurdu:  

 ل،َولكنَّهَخاصفَالنَّعل

“Hayır. O, ayakkabıyı tamir eden kişidir.” Hemen onu 
müjdelemeye gittik. Sanki o da bunu işitmiş gibiydi.54 

                                                

54 Ahmed (11276) Nesai Sunenu’l-Kubra (8541) Heysemi, 
Mecmau’z-Zevaid’de (9/136) şöyle demiştir: “Güvenilir bir ravi olan Fıtr 
b. Halife dışındaki ravileri sahih’in ricalidir.” Elbani es-Silsiletu’s-
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Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı İslâm’ın başında 
Kur’ânın nüzulünü ve onun Allah katından olduğunu ispat için 
kendisinin savaşması gibi, ümmetinden cihad edenlerin de, 
Kur’ân ve sünnet’in tefsiri ve anlayışı konusunda insanları bu iki 
esası doğru anlamaya çevirmek için savaşacaklarını haber 
vermiştir. 

Tahrif ve batıl te’vil ehliyle olan savaş, asırlar ve günler 
devam ettikçe duraklamamış, her zaman onun davetçileri ve 
sahipleri bulunmuştur. 

İçinde bulunduğumuz zamanda da yazar ve düşünürlerden 
bazı topluluklar, Allah’ın dinini tahrif amacıyla çeşitli sloganlar 
altında tahrif sancağını yükseltmekte, İslâmı çağın gereklerine 
göre yeniden anlamak gerektiğini öne sürmektedirler. 

Bazen: “İslâm düşüncesinin yenilenmesi” sloganını atarlar. 

Bazen de: “Dini söylemlerin yenilenmesi”ne davet ederler. 

Bugün onların “Farklı okuyuşlar”a davet ettiklerini 
görürsünüz. Bununla, bize iddialarına göre hayattaki gelişmeler 
ve asrın değişimlerine uyum sağlamak üzere İslâm’a yeni bir 
bakış getirmeleri için dinin naslarını yeniden gözden geçirmeyi 
talep ederler. 

Bu dinin düşmanları, ümmetin sabah akşam okumakta ve 
dinlemekte oldukları iki vahyin (Kitap ve sünnetin) naslarını Allah 
Azze ve Celle’nin korumaya kefil olduğunu anlamışlardır. Bu 
yüzden dinin naslarının anlamlarını ve delalet ettiği hususları 

                                                

Sahiha’da (2487) sahih demiştir.  
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tahrif etmekten başka giriş yolu bulamamışlardır. Bu ise Allah 
Teâlâ’nın haklarında şöyle buyurduğu Yahudilerin metoduna 
uymaktır: 

ََكَلَ ََوُهْمََيْسَمُعوَن ََعَقُلوُه ََما ََبْعِد َِمْن ُفوَنُه َيَُحر ِ َثُمَّ
ِ َاّللَّ َم

 َيْعَلُمونََ

“Allah'ın kelâmını dinlerlerdi de, sonra akılları erdiği 
halde, onu bile bile tahrif ederlerdi” (Bakara 75) 

“Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin kendisinden 
öncekilerin âdetlerine adım adım uyacaklarını haber verdiğinden, 
onların arasında sözleri yerinden kaydıran, Allah’ın haber verdiği 
veya emrettiği hususlarda Kitap ve sünnetin anlamlarını 
değiştirenler de olacaktır…”55 

İşte bu zamanda dinî nassın anlamını tahrif ve te’vil etme 
mücadelesi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in verdiği haberi 
doğrulamaktadır. Vahyin hem lafız hem de anlam olarak 
korunmasında Allah Azze ve Celle’nin vaadinin gerçekleşmesi 
için, o tahrifçilere engel olan ve bozuk bakışlarını reddeden 
samimi ve sadık Müslümanlar bu ümmette bulunmaya devam 
edecektir. 

  

                                                

55 Mecmûu’l-Fetava (25/130) 
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Dinin Naslarına Teslim Olmanın 
ve Kabul Etmenin Önemi 

Allah Teâlâ’nın mümin kullarına en büyük nimetlerinden 
birisi, kendisine ulaştıran yolu onlar için karışık kılmaması, bilakis 
en mükemmel ve en açık şekilde ortaya koymasıdır: 

َِمْنَ ََرُسول  َِفيِهْم ََبَعَث َِإْذ َاْلُمْؤِمِنيَن ََعَلى ُ َاّللَّ ََمنَّ َلَقْد
ُمُهُمَاْلِكَتاَبََواْلِحْكَمَةَ يِهْمََويَُعل ِ أَْنُفِسِهْمََيْتُلوََعَلْيِهْمَآََياِتِهََويَُزك ِ

َُمِبينَ   َوِإْنََكانُواَِمْنََقْبُلََلِفيََضَلل 

“Allah, kendilerine, içlerinden, âyetlerini, onlara 
okuyan, onları temizleyen ve onlara Kitap ve hikmeti öğreten 
bir Peygamber göndermekle, müminlere şüphesiz büyük 
lütufta bulunmuştur. Oysa önceden onlar, apaçık bir sapıklık 
içinde bulunuyorlardı.” (Al-i İmran 164) 

Allah Subhanehu ve Teâlâ bütün Müslümanlara 
“Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu” (Fatiha 7) diye 
nitelediği dosdoğru yola iletmesi için her gün kendisine dua 
etmelerini farz kılmıştır. Ki onlar:  

َمَِ ََعَلْيِهْم ُ َاّللَّ َأَْنَعَم َهَداِءَالَِّذيَن ََوالشُّ يِقيَن د ِ ََوالص ِ يَن َالنَِّبي ِ َن
اِلِحينََ  َوالصَّ

“Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, 
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sıddıklar şehîdler ve sâlihlerle beraberdirler” (Nisa 69) 
Peygamberlerden sonra bu kapsama girenlerin ilki, sahabeler ve 
Kitap ile sünneti anlamada onlara tabi olanlardır. 

 Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların 
menhecine sarılmayı ve onların yolunda gitmeyi emretmiştir. El-
İrbaz b. Sariye radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem bize bir gün sabah namazından sonra etkileyici bir öğüt 
verdi. Öyle ki bundan dolayı gözler yaşardı, kalpler ürperdi. Birisi: 
“Muhakkak ki bu veda eden bir kimsenin öğüdüdür. Ey Allah’ın 
rasulü! Bize ne tavsiye edersin?” dedi. Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: 

َرَعليكمََأوصيكم وإنَتأمَّ معَوالطَّاعةَ؛ بتقوىَاّللَوالسَّ
َبعديَفسيرىَاختلف اَ َيعشَمنكم َمن َوإنَّه ، َحبشيٌّ عبد 
َالمهدي ِين،َ اشدين َالرَّ َالخلفاء َبسنَّتيَوسنَّة َفعليكم ا؛ كثير 
َ َكلَّ واَعليهاَبالنَّواجذ،َوإيَّاكمَومحدثاتَاْلمور؛َفإنَّ عض 

َبدعةَضللةَ   محَدثةَبدعة ،َوكلَّ

“Size Allah’tan korkmanızı, başınıza Habeş’li bir köle 
dahi emir tayin edilse dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. 
Şüphesiz içinizden benden sonra yaşayacak olanlar pek çok 
ihtilaflar göreceklerdir. Sizlerin sünnetime ve hidayete 
erdirilmiş raşid halifelerimin sünnetine sarılmanız gerekir. 
Ona azı dişlerinizle sarılın. Sizleri (dinde) sonradan 
çıkarılanlardan sakındırırım. Zira (dinde) her yenilik bidattir, 
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her bidat de sapıklıktır.”56  

Bu hadisin içerdiği faydalardan birisi şudur: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin sünnetine ve hidayete 
erdirilmiş raşid halifelerinin sünnetine “azı dişleriyle sarılmayı” 
zikretmiş, “o ikisine sarılın” dememiştir. Bu da sünnetinin ve raşid 
halifelerin sünnetinin tek bir menhec ve tek yol olduğunu 
göstermektedir. İstenen şekilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in sünnetine sarılmak ancak; Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in getirdiği Kur’ân ve sünnete sahabelerinin anlayışıyla 
sarılmakla olur. 

Kur’ân-ı Kerim ve sahih sünnet dinî hükümlerde iki temel 
kaynaktır. Dinin hükümlerinin vahiyden başka kaynak ve esası 
yoktur. O da iki türdür: Kur’ân ve sünnet. 

Kur’âna gelince; Allah Azze ve Celle’nin kelâmı ve 
önünden ardından batılın yanaşamayacağı aziz kitabıdır. 
Hatalardan, yanlışlardan, ekleme ve çıkarmalardan korunmuş 
olup Hakîm (çok hikmet sahibi) ve Hamid (çokça övülen) olan 
Allah katından indirilmiştir.  

O, Allah’ın sağlam ipi ve dosdoğru yoludur. Rasulüne 
indirdiği, âlemlere hidayet olan bir kitaptır: 

َأَْنَزْلَناُهَِإَلْيَكَِلُتْخِرَجَالنَّاَسَ ِمَنَالظُُّلَماِتَِإَلىَالنُّوِرََِكَتاب 

                                                

56 Tirmizi (2600) Ebu Davud (3991) el-Elbani, Sahihu’l-Cami’de 
(4314) sahih demiştir. 
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ِهْمَِإَلىَِصَراِطَاْلَعِزيِزَاْلَحِميدَِ  ِبِإْذِنََرب ِ

“Bu, insanları, Rablerinin izniyle karanlıklardan 
aydınlığa, gâlib ve hamd edilmeye lâyık olan Allah'ın yoluna 
çıkarman için sana indirdiğimiz bir Kitap'tır.” (İbrahim 1) 

Onu insanlar arasında hakem kılmıştır:  

َِفيَماَ َالنَّاِس ََبْيَن َِلَيْحُكَم َِباْلَحق ِ َاْلِكَتاَب ََمَعُهُم َوأَْنَزَل
َالَِّذيَنَأُوتُوُهَِمْنََبْعِدََماََجاَءْتُهُمَ اْخَتَلُفواَِفيِهََوَماَاْخَتَلَفَِفيِهَِإلَّ

ََفَهَدىَا ََبْيَنُهْم ا َناُتََبْغي  َِمَنَاْلَبي ِ َِفيِه َاْخَتَلُفوا َِلَما َالَِّذيَنَآََمنُوا ُ ّللَّ
َِبِإْذِنهَِ  اْلَحق ِ

“Onlarla birlikte, insanlar arasında, ihtilâf ettikleri 
hususlarda kendisiyle hükmetmek için hak olan Kitabı da 
indirmişti. Oysa kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, 
aralarındaki haset yüzünden Kitap üzerinde ihtilâfa 
düşenler, kendilerine Kitap verilenlerden başkası değildi. Ne 
var ki Allah, îman edenleri, üzerinde ihtilâf ettikleri hakka, 
kendi izniyle hidayet etmiştir.” (Bakara 213) 

ََوهَُ ا ََحَكم  َأَْبَتِغي ِ َاّللَّ َاْلِكَتاَبَأََفَغْيَر َِإَلْيُكُم َأَْنَزَل َالَِّذي َو
َ ل   ُمَفصَّ

“Kitabı size açıklamış olarak Allah indirmiş olduğu 
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halde, (aramızda) Allah'tan başka hakem mi arayacağım?” 
(En’am 114) 

Yani, helal ve haramı, dinî hükümleri, dinin esaslarını ve 
ayrıntılarını, açıklamasının üzerinde bir açıklama olmayan bir 
şekilde açıklamıştır. Onun delilinden daha açık delil, onun 
hükmünden daha güzel hüküm ve ondan daha düzgün söz 
yoktur.57 

Sünnet ise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
sözüdür. Yine onun fiilini ve ikrarını da kapsar. Bunların hepsi de 
uymayı gerektiren vahiydir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ََصاِحُبُكْمََوَماََغَوىَ*ََوَماََيْنِطُقََعِنَاْلَهَوىَ*َِإْنَ َماََضلَّ
َيُوَحى ََوْحي   ُهَوَِإلَّ

“Arkadaşınız ne sapmış, ne de azmıştır. Çünkü o 
hevâdan konuşmaz; onun konuşması, kendisine vahy edilen 
vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm 2-4) Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem, sapmaksızın doğru yoldadır, azmaksızın 
hidayet bulmuştur. Ancak doğruyu söyler, sadece doğru olanı 
yapar ve adil olandan başkasını ikrar etmez. 

O’nun sünneti Allah’ın kendisine indirdiği hikmettir: 

َأَْنَ َِمْنُهْم ََطاِئَفة  ْت ََلَهمَّ ََوَرْحَمُتُه ََعَلْيَك ِ َاّللَّ ََفْضُل َوَلْوَل

                                                

57 Tefsiru’s-Sa’dî (270) 
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ََوأَْنَزَلَ وَنَكَِمْنََشْيء  َأَْنُفَسُهْمََوَماََيُضرُّ يُِضلُّوَكََوَماَيُِضلُّوَنَِإلَّ
ََوالَْ َاْلِكَتاَب ََعَلْيَك ُ ََوَكاَنَاّللَّ ََتْعَلُم ََتُكْن ََلْم ََما ََوَعلََّمَك ِحْكَمَة

ََِعَلْيَكََعِظيمَ   َفْضُلَاّللَّ

“Eğer sana Allah'ın fazl-u inayeti ve rahmeti olmasaydı, 
o hâinlerden bir gurup seni bile şaşırtmaya kalkışırdı. 
Halbuki onlar, ancak kendilerini şaşırtırlar ve sana hiçbir 
şeyle zarar veremezler. Allah, sana Kitab'ı ve hikmeti 
indirmiş ve bilmediğin şeyleri de öğretmiştir. Allah'ın senin 
üzerindeki fazl-u inayeti çok büyüktür.” (Nisa 113) 

Şafiî rahimehullah şöyle demiştir: “Allah kitabı zikretmiştir 
ki, o Kur’ândır. Hikmeti de zikretmiştir. Kur’ân ilmine vakıf 
olanlardan beğendiğim birinden “Hikmet, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in sünnetidir” dediğini işittim.”58 

Allah Azze ve Celle bu hikmeti, ancak Kur’ân-ı Kerim’i 
açıklaması için indirmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle 
buyurmuştur: 

ََوَلَعلَُّهْمَ َِإَلْيِهْم َل َنُز ِ ََما َِللنَّاِس َِلُتَبي َِن ْكَر َالذ ِ َِإَلْيَك َوأَْنَزْلَنا
 َيَتَفكَُّرونََ

“Sana da, insanlara, kendilerine indirileni açıklayasın 

                                                

58 Er-Risale (78) 
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diye zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler.” (Nahl 44) 

Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur’ân’ı tebliğ ve 
açıklama sürecini en güzel şekilde yerine getirmiştir. Kur’ân-ı 
Kerim, Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın kelamıdır. Nebevî sünnet 
ise Kur’ân’ın beyanı ve Allah’ın rasulü sallallahu aleyhi ve 
sellem’e vahyidir. Nitekim salih selefin asrında uygulama, yerine 
getirme, dinleme ve itaat konusunda Kur’ân ile inen dînî hükümle 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti arasında fark 
gözetilmemiştir. İkisinin birbirinden ayrılmaması konusunda Allah 
Azze ve Celle’nin şu emrine sarılmışlardır: 

ُسوُلََفُخُذوُهََوَماََنَهاُكْمََعْنُهََفاْنَتُهوا  َوَماَآََتاُكُمَالرَّ

“Rasul size neyi verirse, onu alın; neden sizi 
yasaklarsa, ondan da sakının.” (Haşr 7) Delil getirmenin 
temelinde Kitap ile sünnetin arasını ayırmak konusunda da Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisindeki yasağından 
uzaklaşmışlardır:  

َ َمتَّكئ  َعن ِيَوهو َالحديُث ألَهلَعسىَرجلََيْبُلُغه
علىَأريكته،َفيقول:َبينناَوبينكمَكتاُبَاّلل؛َفماَوجدناَفيهَ

َوإنََّ ْمناه، َحرَّ ا َحرام  َفيه َوجدنا َوما َاستحللناه، َماَحلل 
َمَرسوُلَاّللَ مَاّللَحرَّ  كماَحرَّ

“Dikkat edin! Bir adama benden bir hadis ulaştığında 
rahat koltuğuna oturmuş bir halde şöyle diyebilir: “Sizinle 
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bizim aramızda Allah’ın kitabı vardır. Onda helal 
bulduğumuzu helal sayarız, onda haram bulduğumuzu da 
haram sayarız” Muhakkak ki Allah’ın rasulünün haram 
kıldığı da Allah’ın haram kıldığı gibidir.”59 

Ümmet faziletli üç asır boyunca bu menhec üzerinde 
hareket etmişlerdir. Bu, nassı her iki türüyle öne geçirip kutsal 
bilmek, hidayetiyle amel etmek, onun yerine başka bir şey 
koymamak ve tam anlamıyla teslim olmaktır. 

Dinî naslara hoşnutluk ve kabul ile teslim olmak, İslâm’ın 
esaslarındandır. Bu dinin temelleri ancak bununla tamamlanır. 
İslâm; Allah’a dıştan ve içten boyun eğerek teslim olmaktır. Bu, 
Allah’a kulluk ederek boyun eğmektir.60 Lugat âlimleri şöyle 
derler: “Bir kimse teslim olduğu zaman “İslâm oldu” denilir.”61 

Teslim olmak: kalbin itaat etmesi, Allah ile rasulünden 
gelenlere boyun eğmesi ve iman makamlarından olması 
sebebiyle naslara teslim olmasıdır… Bu nübüvvet/peygamberlik 
derecesinden sonra gelen sıddîklık mertebesinin ta kendisidir. 
Teslimiyet bakımından insanların en mükemmeli, sıddıklığı en 

                                                

59 Tirmizi (2664) İbn Mace (12) el-Elbani sahih demiştir (2657)  
60 Buna karşılık Muhammed Arkun şöyle demiştir: “İslâm kelimesini 

Fransızcaya tercüme ederken “hudû yani Allah’a boyun eğmek” 
anlamını vermekle haddi aşmışlardır. Hatta teslim olmak anlamını 
vermişlerdir. Lakin bu son anlam asla doğru değildir. Mümin, Allah’ın 
önünde teslim olan değildir. O, Allah’a yakınlaşma isteğiyle ve Allah’ın 
kendisine vereceği ilhama aidiyet hareketiyle hasret duymaktır.”  El-
Fikru’l-İslâmî Nakd ve İçtihad (53) Bu sözüyle İslâm kelimesinin 
bağlayıcı anlamını yok etmek istemiştir. 

61 Mecmûu’l-Fetava (7/263, 362) özetle. 
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mükemmel olanıdır.62 

Allah Teâlâ’ya yüzünü teslim edip tam bir itaatle O’na 
boyun eğmekten daha güzel bir din, daha doğru ve daha hidayet 
edici bir yol yoktur. 

ََِوُهَوَُمْحِسنَ  ْنَأَْسَلَمََوْجَهُهَّلِلَّ  َوَمْنَأَْحَسُنَِدين اَِممَّ

“Allah'a kendisini teslim eden kimseden, dîn yönünden 
daha güzel kim olabilir?” (Nisa 125) 

Bu müminin durumudur: “Teslimiyetin ve O’nun emrine 
boyun eğmenin kemali, O’ndan gelen haberi, “akla uygun” 
denilen batıl hayallerle veya şüphe ile itiraz ederek 
yorumlamaksızın, kişilerin görüşlerini ve zihinlerinin atıklarını 
onun önüne geçirmeksizin tasdik ederek kabul etmektir.”63 

Ez-Zuhrî rahimehullah şöyle demiştir: “Risalet görevi 
Allah’tan, tebliğ etmek rasuldendir. Bize de teslim olmak düşer.”64 
“Teslimiyet ve boyun eğmeyi ortaya koymadıkça İslâm’a adım 
atılması gerçekleşmez.”65 İlahî vahye “ancak dinlemek, itaat 
etmek, boyun eğmek ve kabul ile karşılık verilebilir. Bundan 
sonra tercih hakkımız yoktur. Tek tercih teslim olmak ve 
doğudakilerle batıdakiler muhalefet etseler dahi onu 

                                                

62 Medaricu’s-Salikin (2/148) 
63 Medaricu’s-Salikin (2/387) 
64 Buhari cezm sigasıyla muallâk olarak: (6/2737) Hatib bunu el-

Camiu Li Ahlaki’r-Ravî ve Adabu’s-Samî’de (2/111) mevsul olarak 
rivayet etmiştir. Bkz.: Tağliku’t-Ta’lik (5/366) 

65 El-Akidetu’t-Tahaviye (201) 
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söylemektir.”66 Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ََُوَرسَُ َِإَذاََقَضىَاّللَّ ََوَلَُمْؤِمَنة  اَأَْنََوَماََكاَنَِلُمْؤِمن  ولُُهَأَْمر 
َ َََوَرُسوَلُهََفَقْدََضلَّ َيُكوَنََلُهُمَاْلِخَيَرُةَِمْنَأَْمِرِهْمََوَمْنََيْعِصَاّللَّ

َُمِبين ا  َضَلل 

“Allah ve Rasülü bir şeye hükmettikleri zaman, mü'min 
erkek ve mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi 
seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasûlüne karşı 
gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab 36) 

İmanla vasıflanan kimsenin Allah ve rasulünün emirlerine 
uyarak onları razı edecek işlere koşturmasından ve Allah ve 
rasulünün yasaklarından sakınarak onları kızdıracak işlerden 
kaçmasından başka kendisine yakışacak ve ona layık bir 
davranış şekli yoktur. 

Hiçbir mümin erkek ve kadının, Allah ve rasulü bizi 
bağlayan bir şeye hükmettikleri zaman kendi tercihlerinin olması 
layık değildir. Yani yapsam mı, yapmasam mı diye düşünmez. 
Bilakis iman etmiş olan erkek veya kadın, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in kendilerinin nefislerinden öncelikli olduğunu 
bilirler, Allah ve rasulünün emri karşısında nefsinin bazı 
arzularını engel kılmazlar. 

Nitekim Allah Teâlâ mukaddes zatına yemin ederek bütün 
işlerinde Allah ve rasulünü hakem kılmadıkça bir kimsenin 

                                                

66 İbnu’l-Kayyım, er-Ruh (136) 
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imanının sabit olmadığını ve onun ehlinden olamayacağını 
belirtmiştir:  

َ ُموَكَِفيَماََشَجَرََبْيَنُهْمَثُمَّ
َفَلََوَرب َِكََلَيُْؤِمنُوَنََحتَّىَيَُحك ِ

اَلََيِجُدواَ اََقَضْيَتََويَُسل ُِمواََتْسِليم  اَِممَّ  ِفيَأَْنُفِسِهْمََحَرج 

“Fakat hayır; Rabbine yeminler olsun ki onlar, 
aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp, 
sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı 
duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe îman etmiş 
olmazlar.” (Nisa 65) 

Bütün konularda nasları hakem kılmadıkça ve ona bir karşı 
koyma, bir müdafaa ve münakaşa olmaksızın, içten ve dıştan 
boyun eğip tam anlamıyla teslim olmadıkça kimsenin imanı sahih 
olmaz.67  

eş-Şevkanî rahimehullah şöyle demiştir: “Bu şiddetli 
tehditten dolayı deriler ürperir, kalp yerinden kopar. Zira Allah 
Subhanehu öncelikle kendi zatına yemin ederken bu yemini nefiy 
harfiyle pekiştirerek “onlar iman etmiş olmazlar” buyuruyor. 
Böylece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i hakem 
kılmadıkları sürece onlardan iman sıfatını kaldırıyor. 

Sonra Allah Subhanehu bununla yetinmiyor ve “sonra da 
verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı 
duymadan…” buyurarak hakem kılma emrine başka bir konu 
ekliyor. Bu da gönüllerinde bir sıkıntının bulunmaması şartıdır. 

                                                

67 Tefsiru İbn Kesir (2/349) 
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Sadece rasulü hakem kılmak ve dinlemek yeterli değildir. Kalbin 
samimiyetiyle razı olması, huzur bulması, gönül hoşluğuyla 
kalbin genişlemesi de gerekiyor. Sonra bütün bunlar da yeterli 
olmuyor, “teslimiyet göstermedikçe…” buyrularak içten ve 
dıştan boyun eğme gereği de buna ekleniyor. 

Sonra bu da yetmiyor, teslimiyet emri pekiştiriliyor. Kulun 
imanı; bu hakem kılış, verilen hükümden dolayı gönülde sıkıntı 
duymayış, Allah’ın hükmüne ve dinine karşı çıkma veya aykırı 
düşünceler olmaksızın teslim oluş gerçekleşmedikçe sabit 
olmaz.”68    

Nasların delalet ettiği şeylere teslimiyet, hakkın ehliyle 
bâtılın ehlini ayırt eder. Şeyhulislam İbn Teymiyye rahimehullah 
şöyle demiştir: “Hak ile bâtılın, hidayet ile sapıklığın, doğru ile 
yanlışın ve helak yolunun ayırt edilmesindeki temel faktör şudur: 
Allah’ın rasulleriyle gönderdiği ve kitaplarıyla indirdiğini tabi 
olunması gerek hak olarak bilmektir. Bu sayede hak ile bâtılı 
ayırma yeteneği, hidayet, ilim ve iman elde edilir. Bundan sonra 
hakkı ve doğruyu bununla tasdik eder, diğer insanların sözlerini 
buna arz eder. Eğer buna uyarsa o haktır, aykırı düşerse o 
bâtıldır.”69 

Kitap ve sünnetin naslarına teslim olmak, Allah’tan başka 
ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
Allah’ın rasulü olduğuna şahitlik etmenin bir gereğidir. Zira 
Allah’ın birliğine şahitlik, O’nun ibadette birlenmesini gerektirir ki, 
bu da O’nun emrine, yasağına, verdiği haberlere itiraz etmeksizin 
ve sorular sormaksızın tam bir teslimiyet üzerine kuruludur: 

                                                

68 Fethu’l-Kadir (1/484) 
69 Mecmuu’l-Fetava (13/135) 



98 

 

اََيْفَعُلََوُهْمَيُْسأَلُونََ  َلَيُْسأَُلََعمَّ

“O, yaptığı şeyden sorulmaz; fakat onlar sorulurlar.” 
(Enbiya 23) 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in rasul oluşuna şahitliğin 
gereği ise onun verdiği haberleri doğrulamak, emirlerine itaat 
etmek, yasaklayıp sakındırdığı şeylere son vermek ve Allah’a 
ancak onun meşru kıldığı şeylerle ibadet etmektir. 
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Salih Selef’in Dinin Naslarına 
Teslimiyet Göstermeleri 

Sahabeler – Allah onlardan razı olsun – dinin naslarına 
saygı ve teslimiyetin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Bu 
konuda sayılamayacak kadar çok olan numunelerden bazıları şu 
şekildedir: 

Sarhoşluk veren içkilerin haramlığı hükmü nazil olup da 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere bu konudaki ayetleri 
okudu.  

 ُهونَََفَهْلَأَْنتُْمَُمْنتََ

“Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide 91) ayetine gelince 
Ömer radıyallahu anh: “Vazgeçtik, vazgeçtik” dedi.70  

Sonra Medine’de birisi: “Dikkat edin! Şüphesiz sarhoş edici 
içkiler haram kılındı” diye seslendi. Bunun üzerine insanlar 
hemen evlerindeki içki kaplarını kırdılar. Öyle ki Medine 
sokaklarına içkiler aktı.71 Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: 
“Adamın bu haberinden sonra ne geri döndüler ne de bu konuda 
sordular.”72 Hicab ayeti olan:  

                                                

70 Ahmed (1/53) Ebu Davud (3670) Tirmizi (3049) İbn Hacer Fethu’l-
Bari’de: “Ali b. El-Medinî ve Tirmizi sahih dediler” demiştir. (8/279) 

71 Buhari (4620) 
72 Muslim (1980) 
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ََعَلىَُجُيوِبِهنََّ  َوْلَيْضِرْبَنَِبُخُمِرِهنَّ

“Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar…” (Nur 31) 
ayeti indiği zaman Ensar ve muhacirlerin kadınları elbiselerinin73 
bir kısmından keserek başlarını ve yüzlerini örttüler.74 

Sahabeler – Allah onlardan razı olsun – kıblenin Ka’be 
yönüne değiştirildiği haberini aldıklarında Şam tarafına dönük 
olan yüzlerini hemen Ka’be’ye doğru çevirdiler.75 O sırada 
namazda idiler. 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda ayakkabısını 
çıkarınca sahabeler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e tabi 
olarak hemen ayakkabılarını çıkardılar.76 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birinin elinde altın bir yüzük 
görünce onu aldı ve attı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gidince 
o adama: “Yüzüğünü al ve ondan faydalan” dediler. O da şöyle 
dedi: “Hayır vallahi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in attığı 
bir şeyi asla almam”77 

Ebu Bekr radıyallahu anh, ifk hadisesinde kızı Aişe 
radıyallahu anha hakkındaki sözlerinden dolayı Mistah b. 

                                                

73 Mırt kelimesi yünden abadır. Bkz. Lisanu’l-Arab (7/399) 
74 Buhari (372) Bkz.: Fethu’l-Bari (8/490) 
75 Buhari (403) Muslim (526) 
76 Ahmed (3/20) el-Elbani el-İrva’da (1/314) sahih demiştir. 
77 Muslim (2090) Nevevî dedi ki: “Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’in emrine uymada ve yasağından uzaklaşmada zayıf tevillere 
dayalı ruhsatlara aldırmadan mübalağa göstermektir.” Şerhu Sahihi 
Muslim (14/65) 
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Usase’ye yaptığı infakı artık yapmayacağına yemin etmişti. Allah 
Teâlâ’nın: 

أُوِليَاْلُقْرَبىََوَلََيْأَتِلَأُولُوَاْلَفْضِلَِمْنكَُ َعِةَأَْنَيُْؤتُوَا ْمََوالسَّ
َأََلَ ََوْلَيْعُفواََوْلَيْصَفُحوا ِ َواْلَمَساِكيَنََواْلُمَهاِجِريَنَِفيََسِبيِلَاّللَّ

ََرِحيمَ  ََُغُفور  ََُلُكْمََواّللَّ  تُِحبُّوَنَأَْنََيْغِفَرَاّللَّ

“İçinizden fazilet ve servet sahipleri, yakınlarına, 
düşkünlere, Allah yolunda hicret edenlere vermemek 
hususunda yemin etmesinler; fakat affetsinler, geçsinler.” 
(Nur 22) ayeti nazil olunca Ebu Bekr radıyallahu anh şöyle dedi: 
“Vallahi ona yardımı artık asla geri çekmeyeceğim.”78 

Ma’kıl b. Yesar radıyallahu anh sahabeden birinin kız 
kardeşiyle evlenmiş ve boşamıştı. Sonra pişman olup ona tekrar 
talip oldu. Ona tekrar dönmeyeceğine yemin etmişti. Bunun 
üzerine Allah Teâlâ şu ayeti indirdi:  

ََتْعُضُلوُهنََّ ََفَل َأََجَلُهنَّ ََفَبَلْغَن َساَء َالن ِ ََطلَّْقُتُم َأَْنََوِإَذا
َِإَذاََتَراَضْواََبْيَنُهْمَِباْلَمْعُروِفَ  َيْنِكْحَنَأَْزَواَجُهنَّ

“Kadınları boşadığınız, onlar da iddetlerinin sonuna 
vardıkları zaman, aralarında meşru bir surette anlaştıkları 
takdirde, eşleriyle evlenmelerine engel olmayın” (Bakara 232) 

                                                

78 Buhari (4750) 
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Ma’kıl radıyallahu anh bu ayeti işitince: “Rabbimi dinledim ve itaat 
ediyorum” dedi. Sonra onu çağırdı ve: “Seninle evleniyor ve sana 
ikram ediyorum” dedi.79 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Mugire radıyallahu anh’e 
evlenmek istediği kadına bakmasını emredince kızın ailesi bu 
konuda tereddüt ettiler ve bundan hoşlanmadılar. Perde 
arkasında olan kız bunu işitti ve şöyle dedi: “Eğer Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem sana bakmanı emretmişse bak. Aksi 
halde Allah adına söylüyorum, bana bakma.”80  

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ensar’dan bir aile 
halkından kızlarını Culeybib radıyallahu anh ile evlendirmelerini 
istemişti. Ailesi bu konuda tereddüt ettiler. Kızları dedi ki: “Allah 
rasulünün emrini mi geri çevirmek istiyorsunuz? Eğer o 
söylemişse sizin beni onunla nikâhlamanıza razıyım.”81 

Abdullah b. Ravaha radıyallahu anh mescide gidiyordu. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hutbede iken:  

 اجلسوا

“Oturun” dediğini işitince hemen bulunduğu yere, mescidin 
dışında oturdu, hutbe bitinceye kadar da kalkmadı. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar olunca:  

                                                

79 Tirmizi (2328) bkz.: Fethu’l-Bari (9/187) 
80 İbn Mace (1866) el-Elbanî Gayetu’l-Meram’da (1/142) sahih 

demiştir. 
81 Ahmed (3/136) İbn Hibban (9/365) isnadı sahihtir. 
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اَعلىَطواعيةَاّللَوطواعيةَرسوله  زادكَاّللَحرص 

“Allah, kendisine ve rasulüne itaat etmedeki hırsını 
artırsın” buyurdu.82 

Cabir radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem Cuma günü minber üzerine çıktığında  

 اجلسوا

“Oturun” buyurdu. Bunu işiten İbn Mes’ud radıyallahu anh, 
mescidin kapısına oturuverdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem onu görünce:  

 تعالى يا عبد هللا بن مسعود

“Gel ey Abdullah b. Mes’ud” buyurdu.83 

Sa’d b. Ubade radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem’in:  

خيرَدورَاْلنصار:َبنوَالنجار،َثمَبنوَعبدَاْلشهل،َثمَ

                                                

82 Beyhaki Delailu’n-Nubuvve’de sahih isnadla rivayet etmiştir. Bkz: 
İbn Hacer, el-İsabe (4/84) lakin rivayet mürseldir. 

83 Beyhaki (3/206) Hakim (1/420) Hakim sahih demiş, Zehebi de 
onaylamıştır. 
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َدورَ َكل َوفي َساعدة، َبنو َثم َالخزرج، َالحارثَبن بنو
 اْلنصارَخير

“Ensarın evlerinin en hayırlısı Neccar oğullarıdır. Sonra 
Abduleşhel oğulları, sonra Haris b. El-Hazrac oğulları, sonra 
Saide oğullarıdır. Ensarın bütün evlerinde hayır vardır” 
buyurduğunu duyunca gönlünde bir şey hissetti ve: “Bizi geri 
bıraktı. Biz dördünden sonuncusuyuz. Eşeğime semer vurun da 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e gideyim” dedi. Kardeşinin 
oğlu Sehl ile konuştu ve o şöyle dedi:  

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözünü 
reddetmek için mi gideceksin? Allah rasulü daha iyi bilir. Dördün 
dördüncüsü olmak sana yetmiyor mu?” Bunun üzerine geri 
döndü ve:  

“Allah ve rasulü daha iyi bilir” dedi. Eşeğinin de çözülmesini 
emretti.”84 

Ali b. Ebi Talib radıyallahu anh mestinin üzerini mesh eder 
ve şöyle derdi: “Şayet bu din şahsi görüşle olsaydı elbette 
mestlerin üzerini değil de altını mesh etmek daha uygun olurdu. 
Ancak ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mestin 
üzerini mesh ettiği gördüm.”85 

Rafî b. Hadîc radıyallahu anh şöyle demiştir: “Biz 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarlaları ekime 

                                                

84 Muslim (2511) 
85 Ebu Davud (162) El-Elbanî el-İrva’da (1/140) sahih demiştir. 
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verir, onu üçte birle, dörtte birle ve belirli bir miktar zahire ile 
kiraya verirdik Bir gün bize amcalarımdan birisi gelerek: 
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi faydalı olan bir işten86 
yasakladı. Ama Allah ve Resulüne itaat bizim için daha 
faydalıdır.”87 

Sahabelerden birisi Ömer radıyallahu anhe karşı kötü söz 
söyleyince bundan dolayı Ömer radıyallahu anh ona vurmayı 
düşündü. Sahabelerden birisi ona Allah Teâlâ’nın şu ayetini 
hatırlattı:  

 ُخِذَاْلَعْفَوََوْأُمْرَِباْلُعْرِفََوأَْعِرْضََعِنَاْلَجاِهِلينََ

“Affı tut; iyiliği emret; câhillerden uzak dur.” (A’raf 199) 

İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: “Allah’a 
yemin olsun, o ayeti okuyunca Ömer radıyallahu anh ayete aykırı 
düşecek bir şey yapmadı. Zira o, Allah’ın kitabının dışına 
çıkmayan biriydi.”88  

Bir cariye Ali b. El-Huseyn rahimehullah’a namaza hazırlık 
için su döküyordu. İbriği elinden düşürdü ve o ibrik Ali b. El-
Huseyn’in yüzüne gelip yaraladı. Başını ona doğru kaldırdığında 

                                                

86 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları tarladan belirli bir sınırın 
kârı karşılığında kiraya verilmesinden yasaklamıştı. Mesela “Tarlanın 
doğu tarafından çıkan ürün senindir, batı tarafı benim” der. Bu caiz 
değildir. Zira tarlanın bir kısmı selamette olup diğer kısmı helak olabilir. 
Bunun aksi de böyledir.   

87 Muslim (1548) 
88 Buhari  (4642) 
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cariye: “Muhakkak ki Allah Azze ve Celle:  

 َواْلَكاِظِميَنَاْلَغْيظََ

“Öfkelerini yutanlar..” buyurmuştur” dedi. O da: “Öfkemi 
yuttum” dedi. Cariye: “Yine şöyle buyurmuştur:  

 َواْلَعاِفيَنََعِنَالنَّاِسَ

“ve insanları affedenler” dedi. Ali b. El-Huseyn: “Seni 
affettim” dedi. Sonra cariye:  

َاْلُمْحِسِنينََ َُيُِحبُّ  َواّللَّ

“Allah ihsan edenleri sever” buyrulmuştur” dedi. Bunun 
üzerine Ali b. El-Huseyn: “Git, artık hürsün” dedi.89 

Bu ümmetin selefi sahabenin üzerinde bulundukları bu 
menhecden ayrılmamıştır. Onların durumu; dinin naslarına 
teslimiyet ve onları tam bir razı oluşla kabul etmek üzerine kurulu 
idi. “Sahabe ve onlara güzellikle tabi olanlar arasında ittifak 
edilen esaslardan biri; onlardan hiçbirisinin Kur’âna itiraz, şahsi 
görüş, zevk, akıl, kıyas veya vecd ile karşılık vermemesi idi”.90 
Bilakis onlar dinin nassını tereddüt veya şüphe söz konusu 
olmaksızın uygulamaya koşarlardı. 

                                                

89 İbn Asakir, Tarihu Dımeşk (41/387) 
90 Mecmuu’l-Fetava (13/28) 
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Ebu’l-Misbah el-Mukrâî’den: “Bizler Rum diyarında 
başlarında Malik b. Abdillah el-Has’amî’nin bulunduğu bir grupla 
yürüyorduk. Malik, Cabir b. Abdillah radıyallahu anhuma’ya 
uğradı. O katırını yularından tutmuş götürüyordu. Malik ona: “Ey 
Ebu Abdillah! Bin, Allah sana üzerine binmen için binek vermiştir” 
dedi. Cabir radıyallahu anh: “Bineğim uygundur ve kavmime 
ihtiyacım yoktur. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
şöyle buyurduğunu işittim:  

َمهَاّللَُعل تَقدماهَفيَسبيلَاّللَحرَّ  ىَالنَّارمنَاغبرَّ

“Allah yolunda ayakları tozlanan kimseyi Allah 
cehenneme haram kılar” dedi. Bunun üzerine Malik, öne doğru 
ilerleyerek yüksek sesle seslendi: “Ey Ebu Abdillah! Bineğine bin. 
Allah sana binek vermiştir.” Cabir radıyallahu anh onun 
maksadını anladı ve şöyle seslendi: “Bineğim uygundur ve 
kavmime ihtiyacım yoktur. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:  

َمهَاّللَُعلىَالنَّار تَقدماهَفيَسبيلَاّللَحرَّ  منَاغبرَّ

“Allah yolunda ayakları tozlanan kimseyi Allah 
cehenneme haram kılar.” Bunun üzerine insanlar bineklerinden 
inmeye başladılar. Bu ordu dışında askerleri bu kadar çok 
yürüyen bir ordu olmamıştır.”91 

Onlardan biri dinin bir nassına muhalefet ettiğinde, o nas 

                                                

91 İbn Hibban (4604) El-Elbanî, Sahihu’t-Tergib’de (2/43) sahih 
demistir. 
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kendisine ulaşır ulaşmaz muhalefetinden vazgeçerdi. 
Abdulvahid b. Ziyad şöyle demiştir:  

“Ebu Hanife’nin ashabından Zufer b. Huzeyl rahimehullah 
ile karşılaştım ve ona: “İnsanlar arasında alay konusu oldunuz” 
dedim.  

“O neden?” dedi. Dedim ki:  

“Şüpheler sebebiyle had cezalarını kaldırınız” diyorsunuz, 
sonra had cezalarının en büyüğüne geldiğinizde “Şüpheleri 
uygulayın” dersiniz.” Zufer:  

“O nedir?” dedi. Dedim ki: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem:  

َبكافر  لَيُقتلَمسلم 

“Bir Müslüman, bir kâfir sebebiyle öldürülemez”92 
buyurmuştur. Siz ise “Zımmî sebebiyle (kısas olarak) öldürülür” 
diyorsunuz.” Bunun üzerine şöyle dedi:  

“Şahit ol ki şu an ben o görüşten döndüm.” Zehebi 
rahimehullah der ki: “İşte alim nassa böyle uyum gösterir”93 

Hatta seleften ilmi az olanların dahi dinin nassına tasdik ve 
imanları büyük olurdu. 

                                                

92 Buhari (3047) 
93 Siyeru A’lami’n-Nubela (8/40) 
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Ebu İshak el-Habbal rahimehullah şöyle demiştir: “Biz bir 
gün bir şeyhte okuyorduk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in:  

 لَيدخلَالجنَّةَقتَّات

“Kattat (laf taşıyan) cennete giremez” hadisini de 
okuduk. Cemaat içinde kat (hayvan yemi) satan bir kimse vardı. 
Kalkıp ağladı ve  

“Kat (hayvan yemi) satmaktan dolayı Allah’a tevbe 
ediyorum” dedi. Ona:  

“Hadiste kastedilen kat satmak değildir. Lakin bir 
topluluğun sözünü diğer bir topluluğa taşıyan nemmam 
kastedilmektedir” dediler. Bunun üzerine adam ağlamayı bıraktı 
ve sakinleşti.94 

İbnu’l-Kayyım rahimehullah şöyle demiştir: “Selef, naslara 
kişilerin görüşleriyle karşı çıkanlara şiddet gösterirler ve bunu 
asla kabul etmezlerdi.”95 

Ebu Katade’den: İçimizden bir grupla beraber İmran b. 
Husayn radıyallahu anh’ın yanında idik. Aramızda Beşir b. Ka’b 
da vardı. İmran radıyallahu anh o gün bize Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in:  

                                                

94 Siyeru A’lami’n-Nubela (18/499) 
95 Muhtasaru’s-Savaiki’l-Mursele (3/1062) 
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َكلُّه  الحياءَخير 

“Haya tamamen hayırdır” hadisini rivayet etti. Beşir b. 
Ka’b dedi ki:  

“Biz hikmetli kitaplardan birinde hayanın bazısının huzur, 
bazısının Allah için vakar ve bazısının zayıflık olduğunu 
görüyoruz”96 İmran radıyallahu anh hadise tekrar dönünce Beşir 
de aynı sözü tekrar etti. Bunun üzerine İmran radıyallahu anh 
öfkelendi. Biz de:  

“Ey Ebu Nuceyd! O bizdendir, o sakıncalı biri değildir” 
demeye devam ettik.97 

Ebu’l-Meharik’den: Ubade b. Es-Samit radıyallahu anh 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in bir dinar karşılığında iki dirhem 
değişmeyi yasakladığını anlattı. Birisi de: “Elden ele vermek 
şeklinde olursa bunda sakınca görmem” dedi. Bunun üzerine 
Ubade radıyallahu anh:  

“Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum, sen ise 
ben bunda sakınca görmüyorum diyorsun! Vallahi bir daha 
seninle aynı çatı altında kalamam” dedi.98 

                                                

96 Karşılık olarak ona aykırı bir sözle itiraz etmişti. 
97 Muslim (37) “O sakıncalı biri değildir” sözünün anlamı onun 

münafıklıkla, zındıklıkla, bidatle veya istikamet ehline aykırı diğer 
unsurlarla suçlanan biri değildir demektir. 

98 Darimi (443) 
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İbnu’l-Mubarek rahimehullah:  

 حينَيزنيَوهوَمؤمنَ...لَيزنيَالزانيَ

“Zina eden kimse zina ettiği sırada mümin değildir…”99 
hadisini zikrettiği zaman birisi inkar amacıyla: “Bu nedir?” dedi. 
İbnu’l-Mubarek rahimehullah öfkelendi ve şöyle dedi:  

“Şunlar bizi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
hadisini rivayet etmekten engelliyorlar. Manasını bilmediğimiz 
her hadisi terk mi edeceğiz? Hayır, bilakis işittiğimiz gibi rivayet 
ederiz, bilmeyişimizi kendimize bırakırız.”100  

Ebu Muaviye Muhammed b. Hazım şöyle demiştir: “el-
A’meş’in Ebu Salih’ten rivayet ettiği hadisleri müminlerin emiri 
Harun er-Reşid’e okuyordum. Her “Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu” deyişimde Harun: “Efendim ve 
mevlama Allah salat ve selam etsin” diyordu.  

 التقىَآدمَوموسى...

“Adem ile Musa karşılaştı…”101 hadisini söyleyince Harun 
er-Reşid’in amcası:  

“Ey Ebu Muaviye! Nerede karşılaştılar?” dedi. Er-Reşid 

                                                

99 Buhari (2475) 
100 Ta’zimu Kadri’s-Salat (1/504) 
101 Buhari (4736) 
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bundan dolayı çok öfkelendi ve:  

“Hadise mi itiraz ediyorsun? Bana sergiyi ve kılıcı getirin, 
hazırlayın” dedi. İnsanlar kalkıp aracılık ettiler. Er-Reşid: “Bu 
zındıktır” dedi, hapsedilmesini emretti ve bu düşünceyi kendisine 
kimin attığını haber verinceye kadar çıkarmayacağına yemin etti. 
Amcası da bunu kendisine kimsenin söylemediğine dair ağır 
yeminler etti ve şöyle dedi:  

“Bu söz benden birden çıkıverdi. Allah’tan bağışlanma 
dilerim ve O’na tevbe ederim.” Bunun üzerine onu serbest 
bıraktı.102  

Ebu İsmail es-Sabunî rahimehullah bu kıssayla ilgili olarak 
şu açıklamayı yapmıştır:  

“Bu şekilde kişinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
haberlerine saygı göstermesi, onu kabul, teslimiyet ve tasdik ile 
karşılaması gerekir. Harun er-Reşid rahimehullah’ın, işittiği sahih 
habere itiraz eden, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den 
gelen bütün haberleri gerektiği gibi kabul ile karşılamayan 
kimseye karşı çıkması ve ondan uzaklaşması gibi bir yol 
tutmayanlara şiddetle karşı çıkmalıdır.”103 

Said b. El-Museyyeb rahimehullah sabah ezanından sonra 
namaz kılan ve namazı artıran birini gördü. Ona taş attı ve:  

“Sizden biriniz bilmiyorsa sorsun. Şüphesiz sabaha 
ezanından sonra iki rekatten başka namaz yoktur” dedi ve 

                                                

102 Siyeru A’lami’n-Nubela (9/288) 
103 Akidetu’s-Selefi ve Ashabi’l-Hadis (117) 
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ayrılmak için döndü. Adam:  

“Ey Ebu Muhammed! Namazı artırdığım için Allah’ın bana 
azap etmesinden mi korkuyorsun?” dedi. İbnu’l-Museyyeb dedi 
ki:  

“Hayır. Allah’ın sana sünneti terk etmenden dolayı azap 
etmesinden korkuyorum.”104 

Bunun bir benzeri de Malik b. Enes rahimehullah’tan 
gelmiştir. Bir adam ona gelerek:  

“Nereden ihrama gireyim?” dedi. İmam Malik:  

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ihrama girdiği 
yerden gir” dedi. Adam:  

“Bundan fazlasını yapmak istesem ne olur?” dedi. Malik:  

“Bunu yapma. Zira ben senin hakkında fitneden korkarım” 
dedi. Adam:  

“Bundaki fitne nedir? Ben fazladan mesafede ihramlı 
olacağım?” dedi. İmam Malik rahimehullah şöyle dedi: 

“Muhakkak ki Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

َأَْوََفْلَيْحَذرَِ َِفْتَنة  َتُِصيَبُهْم َأَْن َأَْمِرِه ََعْن َيَُخاِلُفوَن َالَِّذيَن

                                                

104 El-Fakih ve’l-Mutefekkih (1/214) 
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َأَِليمَ   يُِصيَبُهْمََعَذاب 

“Onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir fitnenin 
gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar.” 
(Nur 63) Senin kendi tercihini Allah ve rasulünün tercihinden 
üstün görmenden daha büyük hangi fitne olabilir?”105 

Kişinin, dinle ilgili konularda görüşünü öne geçirmemesi de 
dinin naslarına teslimiyettendir. Nitekim Allah Teâla şöyle 
buyurmuştur:  

ُمواََبْيَنَ ََِوَرُسوِلِهََواتَُّقواََياَأَيَُّهاَالَِّذيَنَآََمنُواََلَتَُقد ِ َيَدِيَاّللَّ

ََعِليمَ  َََسِميع  َاّللَّ ََِإنَّ  اّللَّ

“Ey îman edenler! Allah'ın ve Rasûlünün önüne 
geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, her şeyi 
hakkıyla işitendir; hakkıyla bilendir.” (Hucurat 1) Emir, yasak, 
izin ve tasarruf konularında o emredinceye, yasaklayıncaya veya 
izin verinceye kadar önüne geçilmez. 

Bu durum kıyamet gününe kadar nesh edilmeden kalıcıdır. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in vefatından sonra 
sünnetinin önüne geçmek, tıpkı hayatında önüne geçmek gibidir. 
Bütün selim akıl sahiplerine göre arada bir fark yoktur. 

Ebu Ubeyde rahimehullah şöyle demiştir: “Araplar şöyle 
derler: İmamın ve babanın önüne geçme! Bununla emir ve 

                                                

105 El-Bais Fi İnkari’l-Bid’a (22) 
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yasağı ondan önce söylemekte acele etmemeyi kastederler.” 

Başkaları da şöyle demiştir: “O emretmedikçe siz 
emretmeyin, o yasaklamadıkça siz yasaklamayın.” 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sesinden fazla 
sesi yükseltmek amellerin iptaline sebep oluyorsa, görüşlerini ve 
fikirlerinin neticelerini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
sünnetinden ve onun getirdiklerinden yukarı çıkaranlara ne 
dersin?106 

Selefin hali işte böyle idi: “Sünnet onların gönüllerinde fıkhî 
bir görüşü, tartışmalı bir araştırmayı, sufilerin hayallerini, 
kelamcıların çelişkilerini, felsefecilerin kıyasını ve siyasi 
hükümleri onun önüne geçirenlerden yüce idi. Bunlardan birini 
sünnetin önüne geçiren kimse için isabet kapısı kapalıdır ve o 
kimse doğru yoldan alıkonmuştur.”107  

Buhari rahimehullah şöyle demiştir: “el-Humeydî’nin şöyle 
dediğini işittim: “eş-Şafiî’nin yanında idik. Bir adam ona geldi ve 
bir mesele sordu. O da:  

“Bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ve 
şöyle hükmü verdi” dedi. Adam Şafiî’ye: “Peki, sen ne dersin?” 
dedi. Bunun üzerine İmam Şafiî şöyle dedi:  

“Subhanallah! Beni kilisede mi gördün? Beni sinagogda mı 
gördün? Yoksa belimde zünnar mı gördün? Ben sana Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem hükmetti diyorum, sen de “Sen ne 

                                                

106 Medaricu’s-Salikin (2/389) 
107 Hadi’l-Ervah (8) 
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dersin?” diyorsun!”108 

Er-Rebî b. Suleyman rahimehullah’tan: Bir adam eş-
Şafiî’ye bir mesele sordu. O da: “Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem’den şu şekilde rivayet edilmiştir” diye hadis nakletti. Soran 
adam:  

“Ey Ebu Abdillah! Sen bu konuda ne diyorsun?” dedi. Eş-
Şafiî’nin korkup titrediğini gördüm. Sonra şöyle dedi:  

“Ey oradaki! Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den bir hadis 
rivayet ettiğimde aynı sözü söylemezsem hangi yer beni taşır, 
hangi gök beni gölgelendirir? Evet, baş göz üstüne, evet baş göz 
üstüne.”109 

Selefin vahye teslimiyeti tam idi.  

َِمنَْ اِسُخوَنَِفيَاْلِعْلِمََيُقولُوَنَآََمنَّاَِبِهَُكلٌّ َناَوالرَّ  َِعْنِدََرب ِ

“İlimde yüksek dereceye erişmiş olanlar ise, "biz ona 
inandık; hepsi de Rabbimiz katındandır" derler.” (Al-i İmran 
7) Onlar, Allah Teâlâ’dan ve sahih olarak Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’den gelenlere teslim olurlardı. Kitap ehlinin ve 
heva ehlinden onlara benzer kimselerin yaptıkları gibi bir kısmına 
iman edip bir kısmını inkâr etmezlerdi. 

                                                

108 Tarihu Dımeşk (51/287) Ehadisu Fi Zemmi’l-Kelam ve Ehlih 
(2/13) 

109 El-Fakih ve’l-Mutefekkih (1/218) Hilyetu’l-Evliya (9/601) 
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Dinin Naslarına Düşmanlık 
Edenlerin Konumları 

Vahyi dinleme, itaat etme, teslim olma, kabul etme ve ona 
boyun eğme konusunda selefin tavrından örnekler bu şekildedir. 
Peki, onların hasımlarının özellikle de şu sonrakilerin tavırlarını 
nasıl görüyorsun? 

Cevap: Onlar iki mertebededirler: 

Birincisi: Vahyin kitap ve sünnetteki naslarını inkar edenler. 
Onlar da üç sınıftır. Bir sınıfı dinin nassını özet ve ayrıntılı olarak 
reddeder. Bir sınıfı akıllarına aykırı olan nasları reddederler. Bir 
sınıfı da modern ilimler diye iddia ettikleri bazı ilimlere ve 
tecrübelere karşı çelişen nasları reddederler. 

Eğer reddetmekten aciz kalırlarsa hevalarına aykırı düşen 
nasların sahihliği hakkında şüphe uyandırırlar. 

İkincisi: İnsanların dinlerini korumalarından korkarak 
vahyin te’vili ve anlamlarının tahrifi perdesi altında gizlenirler.  

Birinci mertebe nassın lafzını temelinden yalanlamak 
üzerine kuruludur. 

İkinci mertebe ise – ki bu daha tehlikelidir – nassın Allah ve 
rasulü tarafından kastedilen anlamını yalanlamaktır. 

Bu iki mertebede bulunanlar hakikatte dinin Allah ve 
rasulüne teslim olarak boyun eğmek olan aslına karşı direnmek 
ve itiraz etmeyi amaçlarlar. Buradaki inkar, inat etmek ve nassın 
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lafzına boyun eğmemek içindir. Yine buradaki te’vil de inat ve 
nassın anlamına boyun eğmemek içindir.  

Boyun eğmek ve teslim olmak dinin aslının tamamıdır. 
Bunun hakikati, nassın lafzına da, anlamına da tam anlamıyla 
boyun eğmektir. 

Bidatlerin ve sapmaların tarihini düşünen, İslâm’a mensup 
olanların sapıklıklarının çoğunun vahyi inkar yoluyla 
gerçekleşmediğini anlar. Ancak naslarının anlamlarını Allah ve 
rasulünün kastettiklerinin dışında yorumladıklarından 
sapmışlardır. Heva ehlinin çoğunun metodu budur. Nasları 
reddetme konusunda hilelerden aciz kaldıkları zaman, tevile 
sığınmışlardır ki, bu hakikatte tahrif ve naslarla oynamaktır. 

Nasların lafızlarını olduğu gibi bırakıp anlamlarını tahrif 
etmek Allah Teâlâ’nın şöyle nitelediği Yahudilerin âdetidir: 

ََوُهْمَ ََعَقُلوُه ََما ََبْعِد َِمْن ُفوَنُه َيَُحر ِ َثُمَّ
ِ َاّللَّ ََكَلَم َيْسَمُعوَن

 َيْعَلُمونََ

“Hâlbuki onlardan bir grup, Allah'ın kelâmını dinlerlerdi 
de, sonra akılları erdiği halde, onu bile bile tahrif ederlerdi.” 
(Bakara 75) 

“Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin kendilerinden 
öncekilerin adetlerine adım adım tabi olacaklarını haber 
verdiğinden, onlarda sözleri yerinden kaydırarak tahrif edenler 
olduğu gibi, Allah’ın Kitap ve sünnetle haber verdiklerinin veya 
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emrettiklerinin anlamı da değiştirilecektir…”110 

İşte bu, insanların çoğunun sapmasına sebep büyük 
kaymaların yoludur. 

İbnu’l-Kayyım rahimehullah şöyle demiştir:  

İslâm’da belanın aslı işte budur 
Tahrif ve iptal ederek tevil etmek! 

İbn Burhan bozuk tevilin kötülüklerini şu sözüyle 
özetlemiştir: “Ayağı kayanın ayağı ancak bozuk tevil yüzünden 
kaymıştır.”111  

Ümmetler peygamberlerine karşı ancak tevil sebebiyle 
karşı çıkmadılar mı? 

Ümmette büyük ya da küçük fitneler ancak tevil sebebiyle 
meydana gelmediler mi? 

Fitnelerde Müslümanların kanları ancak tevil sebebiyle 
dökülmedi mi?112 

Te’vilin kapısı geniştir. O kapıdan zındıklar İslâm’ı yıkmak 
için girmişler, nasları tahrif ederek zahir anlamlarından 
çevirmişler ve diledikleri anlamlara yorumlamışlardır. 

Bişr el-Merîsî şöyle demiştir: “Sözlerimize karşı Kur’ân’dan 

                                                

110 Mecmuu’l-Fetava (25/130) 
111 Zerkeşî, el-Bahru’l-Muhit’te (4/317) ondan nakletmiştir. 
112 İ’lamu’l-Muvakkiîn An Rabbi’l-Alemin (5/127) 
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daha fazla çelişen bir şey yoktur. Zahirde onu kabul ederiz, sonra 
te’vil ile zahirinden çeviririz.”113 

İbn Ebi’l-İzz el-Hanefî rahimehullah şöyle demiştir: 
“Tahrifçiler naslara bununla (te’vil ile) musallat oldular ve: “Bizler 
görüşümüze aykırı olanları te’vil ederiz” dediler. Böylece kabul 
edilmesini sağlamak için süsleyerek tahriflerine te’vil adını 
verdiler.”114 

Müslümanlar tarih boyunca fırkaların ve fertlerin nasların 
anlamlarını tahrif etme yolunu tuttuklarını, onları sapmış 
fikirlerine uydurabilmek için te’vil ettiklerini bilmektedirler. Mesela 
Mu’tezile, Haricîler, Batınî fırkaları ve bazı tasavvufçular 
böyledirler. Din meselelerinden birini ancak te’vil ederek terk 
etmişlerdir.115 Şayet Allah’ın bu dini himayesi ve gözetimi 
olmasaydı onun ayırıcı özellikleri eskir ve sınırları kaybolurdu.  

Nitekim sapıklar farzları anlamlarından uzaklaştırmışlar, 
takipçileri için bunları sırtlarının arkasına atmayı 
kolaylaştırmışlar, haramları isyankârların işlemeye 
cesaretleneceği şekilde te’vil etmişlerdir. Kabir azabı ve 
nimetleri, kıyamet ve kıyamet halleri, ahiret, haşir, mizan, cennet 
ve cehennem hakkındaki nasları te’vil ederek kulların 
gönüllerinde nasların etkilerini kaybettirmişlerdir. 

                                                

113 Der’u’t-Tearuz (3/9) 
114 Şerhu Akideti’t-Tahaviye (232) 
115 Hatta Hasen Hanefi şu görüştedir: “Te’vili mümkün olmayan 

hiçbir nas yoktur. Burada te’vil ile kastedilen; nassın hakikî anlamından 
mecazi anlamına bir karineden dolayı çıkarılması zorunluluğu değildir. 
Bilakis nas için güncel içerik konulmasıdır. Zira nas, içerik olmaksızın 
ters çevrilir.” Bkz.: Mine’l-Akide İle’s-Sevre (1/397-398)  
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Sıfat naslarını, kulların rableriyle olan bağlarını 
zayıflatacak şekilde tevil ederek nasların heybetini yok ettiler. 
Onları te’vilcilerin ellerinde oyuncak haline getirdiler. Te’vilin 
çeşitli türleriyle onları değiştirmek için gece gündüz çalıştılar.”116 

Öncekilerden Bazılarının Nasları Anlamada 

Sapmalarına Örnekler117 

Zekâtı vermeyenler: Onlar Allah Teâlâ’nın:  

َ ِ ََوَصل  َِبَها يِهْم ََوتَُزك ِ ُرُهْم َتَُطه ِ ََصَدَقة  َأَْمَواِلِهْم َِمْن ُخْذ

ََعِليمَ  ََُسِميع  ََلُهْمََواّللَّ ََصَلَتَكََسَكن   َعَلْيِهْمَِإنَّ

“Müslümanların mallarından (belirli miktarda) bir 
sadaka al ki, bununla onları temizleyesin ve (nefislerini) 
yükseltesin; onlara duâ da et; zira senin duan, onlar için bir 
rahatlıktır. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir: her şeyi 
hakkıyla bilendir.” (Tevbe 103) ayetinin sadece Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem’e zekât vermeyi gerektirdiğini, vefatından sonra 
zekâtın söz konusu olmadığını iddia ettiler. 

Bu yüzden Ebu Bekr es-Sıddîk radıyallahu anh onlarla 
savaştı. 

                                                

116 Bkz.: Ömer Suleyman el-Aşkar, et-Te’vil ve Huturetuhu kitabının 
mukaddimesi. 

117 Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Dr. Muhammed Levh, Cinayetu’t-
Te’vili’l-Fasid. 
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Batınî Karmatîler:  

Namazı; dua eden kimsenin selamet yurduna ulaşması 
olarak yorumladılar. 

Zekâtı; hikmetin hak sahiplerine ulaştırılması olarak 
yorumladılar. 

Orucu; sırlarını gizlemek olarak yorumladılar. 

Haccı; şeyhlerine yolculuk etmek olarak yorumladılar. 

Cenneti; dünyada lezzetlerden faydalanmak, cehennemi 
de kurallara bağlanıp onun ağırlığı altına girmek olarak 
yorumladılar. 

Felsefeci Batınîler melekleri ve şeytanları iyi nefisle kötü 
nefsin kuvvetleri olarak yorumladılar. 

Ahiret, berzah, cennet ve cehennem ile ilgili nasların avam 
halkın anlamaları için kullanılan misaller olduklarını, bunların bir 
hakikatinin olmadığını söylemişlerdir. 

Mu’tezile:  Allah Teâlâ’nın:  

ا َُُموَسىََتْكِليم   َوَكلََّمَاّللَّ

“Allah, Musa'ya da hitab ederek (onunla) konuştu” (Nisa 
164) ayetindeki kelam/konuşmayı; imtihan tırnaklarıyla ve 
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fitnelerin pençeleriyle yaralamak olarak yorumladılar.118 

Bazı aşırı sufiler Allah Teâlâ’nın: 

 َواْعُبْدََربََّكََحتَّىََيْأِتَيَكَاْلَيِقينَُ

“Sana yakîn/ölüm gelinceye kadar rabbine ibadet et” 
(Hicr 99) ayetini şöyle yorumlamışlardır: “Bu Allah’a yakınlıkta 
belirli bir mertebeye ulaşman demektir. O mertebeye ulaştığın 
zaman mükellefiyet senden kalkar.” 

Veya Allah Teâlâ’nın: 

َماِءََكْيَفَُرِفَعْتَ  َوِإَلىَالسَّ

“Göğün nasıl yükseltildiğine bakmazlar mı?” (Gaşiye 
18) ayetini şöyle yorumlamışlardır: “Ruhların gayb âlemlerinde 
nasıl gezdiklerine bakmaz mısınız” demektir.  

 َوِإَلىَاْلِجَباِلََكْيَفَنُِصَبْتَ

“Dağların nasıl dikildiğine…” (Gaşiye 19) ayetiyle de 
Allah Teâla ariflerin kalplerinin marifeti nasıl taşıdıklarına işaret 
ediyor demişlerdir.119 

                                                

118 El-Keşşaf (1/624) 
119 Es-Sulemî, Hakaiku’t-Tefsir (365) 
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Sufilerden birine raks etmenin delili sorulduğu zaman şöyle 
demiştir:  

 ِإَذاَُزْلِزَلِتَاْْلَْرُضَِزْلَزاَلَها

“Yer şiddetle sarsıldığı zaman…” (Zilzal 1)120 

Bazı aşırılar Allah Teâlâ’nın şu ayetinde boğazlanması 
istenen sığırın müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha 
olduğunu yorumlamışlardır: 

َََيْأُمُرُكْمَأَْنََتْذَبُحواََبَقَرةَ َوِإذَْ َاّللَّ  ََقاَلَُموَسىَِلَقْوِمِهَِإنَّ

“Mûsâ kavmine "Allah, size bir sığır kesmenizi 
emrediyor" dediğinde…” (Bakara 67) 

 َمَرَجَاْلَبْحَرْيِنََيْلَتِقَيانَِ

“İki denizi birbirine kavuşmaları için salıvermiştir” 
(Rahman 19) ayetinde iki deniz ile kastedilenin; Ali ve Fatıma 
olduğunu söylemişler,  

 َيْخُرُجَِمْنُهَماَاللُّْؤلُُؤََواْلَمْرَجانَُ

“Her iki denizden de inci ve mercan çıkar” (Rahman 22) 

                                                

120 Siyeru A’lami’n-Nubela (23/225) 
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ayetinde kastedilenin de el-Hasen ile el-Huseyn olduğunu 
söylemişlerdir. 

Kur’ân’daki lanetli ağacın Ümeyye oğulları olduğunu 
söylemişlerdir. 

Bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in:  

َبعدي  إنهَلََنبيَّ

“Benden sonra bir nebi yoktur”121 hadisinin, Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem’den sonra “lâ (yoktur)” adında bir 
peygamber geleceğinin müjdesi olarak yorumlamışlardır. 

Bazıları:  

َلَديَنهَفاقتلوه  َمْنََبدَّ

“Dinini değiştireni öldürünüz”122 hadisine Yahudilikten 
veya Hristiyanlıktan İslâm’a geçenlerin de dahil olduğunu ve 
öldürülmesinin gerektiğini söylemişlerdir!! 

Dinin naslarının anlamlarının tahrif edilmesi olgusu zaman 
boyunca kesintiye uğramamış ve şu zamanımıza kadar da 
sürmeye devam etmektedir. 

                                                

121 Buhari (3455) Muslim (1842) 
122 Buhari (3017) 
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Dinin Naslarını Yeniden 
Yorumlama Daveti 

Şüphesiz bu asırda ortaya çıkan fitnelerden birisi de eski 
Batınîlerin metodunun modern şekillerde diriltilmesidir: Dinin 
naslarını yeniden yorumlama daveti! Bu yeniden yorumlama 
onların iddialarına göre modern hayatın gelişmeleriyle birlikte 
uyumlu olacaktır. 

Bu davetin hedefi, dinin bütün naslarını yeniden 
yorumlamayı kapsamaktadır. Dinin esaslarından ve 
ayrıntılarından hiçbir şey bu yorumların dışında kalmayacaktır. 
Hatta İslâm’daki tevhid konusunun da te’vil edilmesi ve yeniden 
yorumlanması mümkündür.123 

Nitekim bu yeni yorumlar Kur’ân ve sünnetin anlamlarını 
tahrife ve dinin kesin konularıyla çelişmeye götürmüş, hatta 
kararlaştırılmış sabit esaslarla çatışmıştır. 

Bu yönelişin tehlikeleri iki açıdan gelmektedir: 

                                                

123 Muhammed Arkun Tevhid düşüncesiyle münakaşa ederek şöyle 
diyor: “… Ben bu düşünce ile bunlardan dönmek gerektiğini 
söylemiyorum. Bundan Allah’a sığınırım. Tevhidde, İslâm’ın çeşitliliğini 
tecelli ettiren mutlak münezzehlik vardır. Ben sadece yeniden 
yorumlanmasını söylüyorum.  Yani orta çağlara hâkim olanlardan farklı 
şekilde yorumlanmasını söylüyorum… Burada bütün İslâm kültürüne 
müracaat etme ve İslâm’da yeni bir ilahiyat anlayışı kurulması 
konusunda büyük çekişmelerin meydana gelmesi mümkündür.” 
Kadaya Fi Nakdi’l-Akli’d-Dînî (281) 
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Birincisi: Bu davet, bu dine mensup olduklarını ortaya 
koyan insanların elleriyle öne sürülmektedir. Hatta insanların 
çoğu katında davetlerinin kabul görmesi için bazılarına “İslâm 
mütefekkiri” denilir. 

Bu plan, dinin naslarıyla eğlenerek tahrif etmeleri ve hakiki 
içeriğinden boşaltılarak istedikleri içeriği koymaları için İslâm 
binasını içinden değiştirmek üzere kurulmuştur. Onlar fikirlerini 
ve görüşlerini dinin anlaşılmasında içtihattan kaynaklanan İslâmî 
bir görünüm içinde ortaya atarlar. 

Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi 
kimselerden sakındırmıştır. Huzeyfe b. El-Yeman radıyallahu 
anh’den: “İnsanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e 
hayırdan sorarlardı. Ben ise yetişirim korkusuyla şer/kötülükler 
hakkında sorardım. Dedim ki: 

“Ey Allah’ın rasulü! Bizler cahiliyye ve şer içindeydik. Allah 
bize bu hayrı getirdi. Bu hayırdan sonra şer var mıdır? 

“Evet” buyurdu. Dedim ki: 

“Bu şerden sonra hayır dönemi olacak mı?” 

“Evet, onda bulanıklık da olacak” buyurdu. 

“Onun bulanıklığı nedir?” dedim. 

“Bir topluluk benim yolumdan başka bir yol tutacaklar. 
Onları tanır ve karşı çıkarsın” buyurdu. 

“Bu hayırdan sonra şer olacak mı?” diye sordum. 
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“Evet, cehennem kapılarına çağıran davetçiler olacak, 
kendilerine icabet edenleri oraya atacaklar” buyurdu. 

“Ey Allah’ın rasulü! Bize onları anlat” dedim. 

“Onlar bizim derimizden olup, bizim dilimizden 
konuşacaklar” buyurdu.124  

Onlar da bizim delil getirdiğimiz nasları delil getirirler, onları 
inkar etmezler. Lakin salih selefin açıkladığından başka türlü 
açıklarlar. 

İkincisi: Bu olgu, bugünkü İslâm âleminde ortaya çıkıp 
gelişmiş, farklı İslâmî Arap topraklarından fertler bu daveti ortaya 
koymuşlar, onların görüşlerini kabul ile karşılayan gazete gibi 
yayın araçlarını ele geçirmişler ve onlara karşılık üstüne karşılık 
verilerek itiraz edilmiştir. 

Modersnistler, yenilikçiler, liberaller ve İslâmcı liberaller 
onlardandır. Bunlar da batı felsefesinin mezheplerine 
bölünmüşlerdir ve dinin naslarını bu mezheplerin görüşlerine 
boyun eğdirmek için atışlar yapmaktadırlar. 

Neredeyse İslâm beldelerinin tamamında bu grubun 
temsilcilerinden ve onların sütlerinden beslenip yollarından giden 
bağlıları bulunmaktadır. 

Bu eski bir davetin yenilenmesidir. Bu davet eskidir, çünkü 
tarihte bu davetin kökeni mevcuttur. Nitekim bu ümmette daha 
önce de nasları batıl tevillerle anlamlarından tahrif etmeye 

                                                

124 Buhari (7084) Muslim (1847) 
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kalkışanlar olmuştur. 

Bu davet yenidir, çünkü bu batıl hedef için köklü esaslar, 
kaideler ve metotlar üzerine kurulmuştur. Bu, onların arzu ve 
isteklerine uygun batıl anlamlar ve hedeflenen kötülük için çare 
üreten, bunlar için dayanaklar icad eden bir fabrikadır. 

Bu yöneliş, bu asırda ortaya atılan sloganların en 
tehlikelilerini taşımaktadır. O da: “İslâm’da yenilik ve modernizm” 
sloganıdır. Onlar bununla bizden üzerinde ümmetin icma ettiği 
Kur’ân ve sünnet anlamlarını terk etmemizi, salih selefin 
anlayışından farklı, içinde yaşadığımız asra uygun yeni 
anlayışlarla anlamamızı istiyorlar. 

Bu yüzden Muhammed Arkun’a ihtimal taşımayan: 

َاْْلُْنَثَيْينَِ َكِرَِمْثُلََحظ ِ  ِللذَّ

 “Erkeğe, kadının iki katı kadardır” (Nisa 11) ayeti gibi 
açık naslara karşı nasıl muamele edileceği sorulduğunda şöyle 
demiştir: “Bu gibi durumlarda Kur’ân’ın yeniden tefsir 
edilmesinden başka bir şey yapmak mümkün değildir. Kadına da 
adil taksim yapılmadan bu şekilde kabul etmeye devam 
etmemizin imkanı yoktur!! Nassın hayal aleminde 
şekillendirilmesi mümkün olmazsa değiştirerek amel etmek 
gerekir.”125 

Muhammed Şahrur şöyle der: “Mal ve şehvetlerle alakalı 

                                                

125 Fransız Dergisi: “Observateur Nouvel” Şubat 1986 sayısındaki 
bir röportajdan. 
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her konuda Allah’ın rasulü Muhammed’e vahyedilen şer’î naslara 
bağlı kalma zorunluluğu yoktur. Her defasında bu dinî nasların 
gerçekle uyuşmadığını, ilerlemeye, öne geçmeye ve refaha 
engel olduğunu görüyoruz. Bunlardan uzaklaşmaktan başka 
yolumuz yoktur.”126  

Gerçeğe uyum ve batılı yaşam tarzı isteği, batının felsefe 
ekollerinin etkisi127, üniversitelerinde düşmanların baskısıyla 
devam eden dersler ve din hakkındaki bilgisizlik bu sapmış 
ekolün ortaya çıkmasının sebeplerindendir. 

  

                                                

126 El-Kitab ve’l-Kur’ân (445) 
127 Batı medeniyetinden şiddetle gözleri kamaşan yazılarında ve 

sanki münakaşa kabul etmeyen hakikatlermiş gibi uygulanan 
teorilerinde bu durum açıktır. Hatta bazıları Kur’ân’ı bu teorilere göre 
tefsir etmeyi amaçlamıştır. Şehrur şöyle diyor: “Büyük bilgin Charles 
Darwin’in “Türlerin kökeni” teorisi yorum için yani insanın yaratılışı 
hakkındaki ayetlerin tevili için seçkin bir örnektir.” El-Kitab ve’l-Kur’ân 
(195) 
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Bu Ekolün Metotlarını Üzerine 
Bina Ettiği Esaslar 

Modern Bâtıniye ekolünün üzerine kurulduğu esaslar ve 
temeller ile bunları yaymak ve revaç sağlamak için çekici 
vesileleri vardır. Bu esasların en önemlileri şunlardır: 

Birincisi: Şer’î Nassın Delaletinin Mutlak 
Olarak Zannî Olduğu Görüşü 

Bu ekolün mensupları Kitap ve sünnetteki şer’î nassın 
mutlak olarak delaleti zanni olan bir nas olduğunu, sadece tek bir 
anlama ihtimali olmadığını, bilakis birçok anlamlara ihtimalinin 
açık olduğunu kabul ederler. 

Sadece tek delaleti olan muhkem bir nas yoktur.128 Bunun 
üzerine yani şer’î nas hakkındaki anlayışlara saygı göstermek 
gerekir. Zira onun doğru olması mümkündür. Anlayışlardan biri 
doğru olup diğeri hatalı değildir. Bilakis bütün anlayışlar 
doğrudur.129 

 “Kur’ân, bütün anlamlara açık olan bir nastır. Tefsir veya 
yorumlardan herhangi birinin bu anlamları kilitlemesi veya son 
şeklini vermesi mümkün değildir.”130 Nitekim Arkun böyle 

                                                

128 Bkz.: Tayyib Teyzînî, en-Nassu’l-Kur’ânî (261) Ali Harb, Nakdu’n-
Nas (20) 

129 Bkz.: Hasen Hanefi, et-Turas ve’t-Tecdid (112) 
130 El-Arkun, Tarihiyetu’l-Fikri’l-Arabi’l-İslâmî (145) 
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demiştir. 

Buna göre, hiç kimsenin başkaları dışında yalnız kendisinin 
ulaştığı anlayışın doğru olduğunu iddia etmeye hakkı yoktur. 
Hatta bu anlayış üzerinde ümmet icma etmiş olsa dahi böyledir. 

Arkun’un bu sözleri, müçtehit alimlerin dil açısından birçok 
anlamlara delalet eden şer’i nasların tek anlamına bakmaya 
çağıramayacakları anlamına gelir. Bilakis her fert, bu nassın 
delalet ettiği anlamlardan beğendiği özel anlayışı seçip, ona 
davet edebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu konuda sadece 
vicdanını hakem kılar.131 

Bu yüzden şöyle der: “Hayal ettiğim yorumlama biçimi, 
bütün yönelişler içerisinde amaçsız ve hedefsiz olacak derecede 
hür bir yorumlamadır. Bu yorum tarzı her insanın gönlünde 
bulunmaktadır.”132 

Onlardan biri de şöyle der: “Nas, herkese uygun ve her 
açıdan ve her seviyeden bakışa müsaittir.”133 

Bu ekolün destekçileri şu sloganı yükseltirler: “Nas 
mukaddestir, yorum özgürdür” Nasları uygun gördüğü şekilde 
yorumlamak her Müslümanın hakkıdır. Buna göre Allah 
Teâlâ’nın: 

                                                

131 Bazıları bu görüşte aşırı giderek İslâm toplumunda yaşayan gayri 
Müslimlerin de Kur’ânı kendi kültürlerine ve inançlarına göre tefsir 
edebilme hakları olduğunu belirtmişlerdir. Bkz.: Tayyib Teyzinî, en-
Nassu’l-Kur’ânî (226) 

132 El-Arkun, el-Fikru’l-Usulî ve İstihaletu’t-Te’sil (76) 
133 Ali Harb, Nakdu’l-Hakika (45) 
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ََعَلىَُجُيوِبِهنََّ  َوْلَيْضِرْبَنَِبُخُمِرِهنَّ

“Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar” (Nur 31) 
ayetindeki ceyb: yaka kelimesini bir kimse bir anlamda anlarken, 
bir başkası başka anlamda anlayabilir, üçüncü bir şahıs da daha 
başka anlayabilir. Her biri bir yorumdur. Bu ayet hakkında selefin 
anlayışı ise sadece bu yorumlardan biridir ve bağlayıcı değildir! 

Mesela Şahrur bu ayet ile kastedilenin iki tabakadan 
olmasını anlamıştır: buna göre kadının örtüsü, eş-Şahrurî 
mezhebine göre sadece cinsel organın, göğüslerin ve koltuk 
altlarının örtülmesinden ibarettir!!134 Dizlerinin yarısına kadar 
inen elbise giyen ve göğüslerle koltuk altlarını örten kadın, 
Allah’ın rızasına kavuşmak ve emirlerini gerçekleştirmek için 
gizlenen kadındır!! 

Allah Teâlâ’nın:  

اِرَقُةََفاْقَطُعواَأَْيِدَيُهَما اِرُقََوالسَّ  َوالسَّ

“Erkek ve kadın hırsızın ellerini kesin…” (Maide 38) 
ayetini şöyle tefsir ederler: “Yani mesela hapsetmekte olduğu 
gibi, onların ellerini hırsızlıktan çektirin demektir.”135 

Bir başkası da şöyle der: “Onlara değerli bir hayat 

                                                

134 El-Kitab ve’l-Kur’ân (604) burun ve gözlere gelince, bu bakış 
açısına göre açıkta kalan cuyub/yakalardandır ve örtülmesi gerekmez! 

135 Muhammed Şahrur, Nahvu Usuli Cedide (99-103) 
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yaşatarak hırsızlıktan ellerini çektirin anlamındadır.” 

Allah Teâla’nın: 

َوََ َِإلَّ ََهاِلك  ََشْيء   ْجَههَُُكلُّ

“O'nun vechinden başka her şey yok olacaktır” (Kasas 
88) ayetini, varlıkların kendi zıtlarını taşıdığı şeklinde anlarlar. 
Madde, zıddını da beraberinde taşır. Bu yüzden kâinat yok 
olacak, değişikliğe uğrayacak ve helak olacaktır. Lakin o 
maddelerin helaki başka maddelere dönüşmesi şeklinde olur 
derler. 

Diğer bir örnek: Allah Teâla’nın: 

ََوَخَلَقَِمْنَهاََزْوَجَها ََواِحَدة   َخَلَقُكْمَِمْنََنْفس 

“Sizi tek bir nefisten yaratan, yine ondan eşini meydana 
getiren…” (Nisa 1) ayetini şöyle anlarlar: Tek bir nefis: 
protondur, eşi de elektrondur.136 

Başkaları da Allah Teâla’nın: 

                                                

136 Abdurrazzak Nevfel, el-Kur’ân ve İlmu’l-Hadis (136) Lakin ayetin 
devamındaki şu açık ifadelerden gafil kalmıştır: “İkisinden de birçok 
erkek ve kadınlar türeten…” (Nisa 1) Muhakkak ki buradaki hitap 
varlıklara değil yalnızca insanlaradır. 
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ى ِسَطُو   ِإن ِيَأََناََربَُّكََفاْخَلْعََنْعَلْيَكَِإنََّكَِباْلَواِدَاْلُمَقدَّ

“Ben, senin Rabbınım! Pabuçlarını çıkar; sen, 
mukaddes vadide, Tuvâ'dasın.” (Taha 12) ayetinde pabuçlar 
ile kastedilenin nefis ile beden olduğunu ve nefsin hevası ile 
bedenin lezzetlerini terk etmenin kastedildiğini anlamışlardır.137 

Bu ekolün nasları tefsire dair metotlarına devam edecek 
olsak bu iş sınırı olmayan görüşlere ve fikirlere sürükler. Zira 
onların görüşlerine göre anlamlardan birini kayıtlayacak bir 
kanun yoktur. 

Dedikleri gibi Kur’ân bütün anlamlara açık bir kitap olursa, 
onun iman edenler için bir minhac ve bir yol olması için 
indirilmesinin ne faydası olur? Buna karşılık herhangi bir insanın 
nasları tıp, hendese ve diğer ilimlere göre anlaması, sonra 
amaçsız ve hedefsiz derecede olan bu heveslerin uygulama 
alanlarında her yönelişe karşı çarpışma hakkı var mıdır?  

Şüphesiz bu ekolün üzerine kurulduğu bu giriş şayet 
nasların yorumlanmasında uygulanırsa toplum hayatı tamamen 
çöker.  

ََواْْلَْرُضَ َمَواُت َالسَّ ََلَفَسَدِت َأَْهَواَءُهْم َاْلَحقُّ َاتََّبَع َوَلِو
ََبْلَأََتْيَناُهْمَِبِذْكِرِهْمََفُهْمََعْنَِذْكِرِهْمَُمْعِرُضونََ  َوَمْنَِفيِهنَّ

“Eğer hak, onların hevâ ve heveslerine tâbi olsaydı, 

                                                

137 Mustafa Mahmud, el-Kur’ân Muhaveletun Li-Fehmi Asri (135) 
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gökler, yer ve içindeki herkes, mutlaka boğulurdu. Oysa biz 
onlara, şân ve şereflerini ihtiva eden Kur'ân'ı getirdik; fakat 
onlar, bundan yüz çevirmektedirler.” (Muminun 71) 

Çünkü bu hayat, insanların üzerine koydukları lügavi 
delaletle üzerine kurulmuş olup, aralarındaki anlaşma ile 
tamamlanır. Şayet bu ortadan kalkarsa herkes nasları kültürel 
gelişiminin gerektirdiği kendisine has yorumla anlar. Sonuçta 
hiçkimse diğerinin anlayışını kabul etmez. Böylece dindarlık bir 
tarafa, aralarındaki bağlar ve yardımlaşma da ortadan kalkar. 

Herkes kendisine özel yorum yapınca kanun adamları, 
kanun hükümlerini bu yorumlarla nasıl uygulayacaklar?  

Herkesin kendisine göre bir yorumu olunca bu kanunla 
insanları nasıl muhakeme edecekler? 

Onlar öğretmenlerinin veya kendilerine tebliğde bulunan 
yazarın anladığından farklı anlayınca öğretmenler nasıl öğretim 
yapacaklar? 

Bu fikrin sahiplerinden biri öğrencilerini imtihan ederken el-
Mutenebbi’nin Seyfuddevle’ye övgü kasidesini sunsa, sonra 
öğrenciler cevap verirken modern yorum ekolünden olduklarını 
hatırlasalar ve onlardan biri el-Mutenebbi’nin bütün sözlerini 
istiare ve alaya almaya yorumlayarak “Bu bir hicviyedir” yazsa, 

Bir başkası da: “Bu duygusal bir gazeldir. El-Mutenebbi, 
Seyfuddevle’yi gerçeği bulamayan bir kadın şekline sokmuştur” 
yazsa, 

Üçüncü bir öğrenci de: “Bu kaside şairin kendisini övmesi 
hakkındadır. Fakat başkasına bir övgü gibi hayal ettirmektedir. 
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Bu kasidede geçen Seyfuddevle, el-Mutenebbi’nin sadece alt 
benliğidir” yazsa, 

Dördüncü öğrenci de boş bir kağıt sunsa, 

Öğretmenin, kendi mezhebine göre öğrencilerinden birinin 
cevabını doğrulaması nasıl mümkün olacaktır? Zira onları 
herhangi bir ölçü ile değerlendirecek olsa kendisiyle çelişmiş 
olur. Öğrenciler de ona: “Bize nasıl kendi anlayışınla 
hükmedersin? Hâlbuki bize her yorumun uygun olduğunu 
öğrettin” derler. 

Bu yeni yorum mantığıyla hareket edilirse mutlaka kaos 
olur. Hatta boş kağıda dahi not verilmesi verekir. Çünkü 
öğrencinin cevap vermemesi de, kültürün her nassına karşı 
modern bir kışkırtma tepkisi ve el-Mütenebbi’nin şair kişiliğine 
karşı tam bir protesto olarak değerlendirilir.138 

Şüphesiz bu kaosun son noktası ve toplumsal öğretim 
hayatının yıkımının son aşamasıdır. Şayet durum onların iddia 
ettikleri gibi, anlattıklarımıza benzer şekilde olsaydı, dinin 
naslarının bir faydası ve Kur’ân’ın arap diline has kılınmasının da 
bir önemi olmazdı.  

Allah’ın indirdiği, uyulması için özelleştirdiği, ona teslim 
olmayı emrettiği ve yüzçevrilmesinden dolayı cezalandırdığı 
vahiydeki ilahî maksadın her kişinin dilediği anlama bırakılmasını 
akıl hiç kabul eder mi? 

Vahyin özünün ve anlamlarının esaslarının, yorumu 

                                                

138 Mustefad min Şebeketi’t-Tefsir ve’d-Dirasati’l-Kur’âniyye 
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üzerinde toplulukların çelişmelerinin kökeni olduğu düşünülebilir 
mi? 

İkinci Esas: Ümmetin Âlimlerinin Şer’î 
Nasları Anlayışlarının Boşa Çıkarılması 

Bu onların; “Selefin şer’î nasları anlayışları, nassın taşıdığı 
ihtimallere dair yorumlardan biri olmaktan öteye geçmez, 
dolayısıyla hiçkimseyi bağlamaz” şeklindeki sözlerinin 
neticesidir. 

Et-Turabî şöyle der: “Salih selefin dinle ilgili olarak geride 
bıraktıkları bütün fikrî miras, bağlayıcı değildir, sadece 
faydalanılabilecek bir kültürdür”139 

Bu ifade, kibar olanıdır. Başkaları ise Sahabe’nin 
anlayışının hatalı anlayış olduğunu140 ve bugüne kadar 

                                                

139 Tecdidu’l-Fikri’l-İslâmî (105) 
140 Muhammed Arkun’un Fransa’da verdiği bir konferansta Fransız 

düşünürlerden biri müdahale eder. Bu düşünür Arnolds’tır. O şöyle der: 
“Bu fikrin merkezinin Muhammed Arkun olduğuna inanıyorum. Bu konu 
hakkında geçmişte de bizimle tartıştınız. Şöyle ki; İslâm Tarih’inde 
Teolojik terkipler ve donuk şeriat kanunları bulunmaktadır. Bunlar ve 
birçok ihtimallere açık ve zengin olan Kur’ân öğretileri değiştirilebilir. 
İnsanlığın bunları kıyamet gününe kadar yeniden değerlendirmesi 
mümkündür… İnanıyorum ki bunları söylerken pekçok doğru şeyler de 
söylemektedir. Lakin ben, bütün o derslerine devam eden fakihlerin, 
âlimlerin, müfessirlerin bakışları ve onlarca nasları olsa da bunu 
savunacağım. Muhammed Arkun’a o fakihlerin gerçekten aktif 
olduklarını, Kur’ân naslarını harekete geçirdiklerini ve tefsirleriyle 
canlandırdıklarını, hatta bugün onların buldukları dışında insanî ilimler 
adıyla dahi yeni bir şey bulmamızı zorlaştırdıklarını hatırlatacağım…” 
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nakledilegeldiğini, onların İslâm’ın hak yönünden gafil olduklarını 
açıkça söylerler.141 

Selefin anlayışı ile alay ederek şöyle derler: “Çöl 
bedevilerinin Kur’ân ve sünnet anlayışı ile ne zamana kadar 
devam edeceğiz?” 

İbn Teymiyye rahimehullah şöyle demiştir: “Öncekileri cahil 
ve ahmak saymak ve onların ümmî bir topluluk olduğuna, onların 
Allah’ı bilmenin hakikati konusunda derinleşmediklerine, ilahî 
ilmin inceliklerini akledemediklerine inanmak, sonrakilerin bütün 
bu konularda başarılı olan üstün kimseler olduğuna inanmak… 
İnsan bu görüşü düşündüğü zaman bunun ne kadar ileri boyutta 
bir cahillik, hatta sapıklık olduğunu anlar.”142 

Onların bu durumu münafıkların haline benzer:  

َوِإَذاَِقيَلََلُهْمَآَِمنُواََكَماَآََمَنَالنَّاُسََقالُواَأَنُْؤِمُنََكَماَآََمَنَ
                                                

Sonra şöyle der: “Klasik çağdaki İslâm müfessirleri, Kur’ân ayetlerinden 
söylenebilecek herşeyi veya ayetlerin içerdiği hükümleri çıkarmaya 
yetenekli idiler. Bu yüzden diyorum ki: batılı metotları benimseyen 
modern müslümanlar, önceki seleflerinin metotlarıyla yetinenlerden 
daha özgürdürler. Bu onları dikkate ulaştırır. Çünkü onlar, Kur’ân 
ayetlerini, insanî ilimlere tabi olan bu metotlara bağlayarak arındırırlar. 
Bunu Muhammed Arkun yapabilir.” Bkz.: Muhammed Arkun, el-Fikru’l-
İslâmî Nakd ve İçtihad (326-327) Tercüme: Haşim Salih 

141 Nitekim Abdulmecid eş-Şerafi bu fikrin açıklanması için bir kitap 
yazmıştır. Bu kitaba, içeriğine delalet edecek şekilde: “el-İslâm Beyne’r-
Risalet ve’t-Tarih” başlığını koymuştur. Buna göre Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem ile gelen İslâm, tarihte gerçekleşen İslâm değildir! 

142 Mecmuu’l-Fetava (5/10) 
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َفَهاُءََوَلِكْنََلََيْعَلُمونََ َفَهاُءَأََلَِإنَُّهْمَُهُمَالسُّ  السُّ

“Onlara “siz de insanların inandıkları gibi inanın” 
denildiği zaman, “biz, beyinsizlerin inandıkları gibi mi 
inanıyoruz?” derler. Oysa bilesin ki, asıl beyinsizler onlardır; 
fakat (bunu) bilmezler.” (Bakara 13) 

Bu ayette kastedilenler sahabelerdir. Onlara hakaret eden, 
onlara beyinsizlik, ilim ve hikmet eksikliği nispet eden herkes 
ayetin ifadesiyle asıl beyinsiz olanlardır. “Bütün bunlar selef’in 
gerçek değerini ve bilgilerinin derinliğini, onların kendilerini zora 
koşmalarının azlığını ve basiretlerinin kemalini anlamak 
imkânından mahrumdurlar. Allah’a yemin ederim, onlardan sonra 
gelenlerin ayrıcalıkları sadece kendilerini zora koşmak ve selef’in 
asıllarına riayet etmeye, kaidelerini tesbit edip düğüm noktalarını 
bağlamaya gayret ettiği hususların kıyıları, köşeleriyle 
uğraşmaktan ibaret olmuştur. Selef’in bütün gayretleri her 
hususta en üstün maksatlara talib olmaya yönelikti. O bakımdan 
öncekilerin hali ayrı, onların hali ayrıdır. Allah herbir şeyin kadrini 
ve ölçüsünü ayrı ayrı tesbit etmiştir.”143 

Bazıları sahabelerin ve selefin şer’î nasları anlayışlarının, 
onların asrındaki hayat şartlarına ve kültürlerine uygun olduğunu, 
ancak asrımıza uygun olmadığını iddia etmişlerdir. Bu batıl bir 
görüştür. Zira Kur’ân nasları, bu dili bilenlerin anlayabileceği 
sınırlı anlamlar içeren arap dilinde inmiştir: 

                                                

143 Şerhu’t-Tahaviye (76) 
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 ِإنَّاَأَْنَزْلَناُهَُقْرآَن اََعَرِبيًّاََلَعلَُّكْمََتْعِقُلونََ

“Biz onu iyice anlayasınız diye arapça bir Kur'ân olarak 
indirdik” (Yusuf 2) Sonra sünnet, onun lügavi anlamlarını 
artırmak ve açıklamak üzere gelmiştir. 

Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabeleri 
bu nasları Kur’ân ve sünnetin indiği dillerine, Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’den işittiklerine ve ayetlerin nüzulüne 
sebep olan durumlardan şahit olduklarına ve bu konuda 
zikredilen hadislere göre anlamışlardır. 

Sonra müslümanların imamlarından ve âlimlerinden 
topluluklar, kendilerinden sonra gelen topluluklara Kitap ve 
sünnet naslarının anlayışlarını aktarmışlardır. Bu anlayışa 
onların eserleri delalet etmektedir. Onların nasları kendi 
asırlarındaki kültüre göre tefsir etmiş oldukları görüşü, tarihi 
gerçeklerin iptal ettiği bir kuruntudan ibarettir. 

Üçüncü Esas: Şer’î Nasların Tarihsel 
Olduğu Görüşü 

 Bunun anlamı; şer’î nasların içerdiği emirlerin ve 
yasakların sadece vahyin nüzulü esnasında hayatta olanlara 
yönelik olmasıdır. Yahut onların durumları; üzerlerine Kur’ân’ın 
indiği kimselerin haline benzeyen kimselere yöneliktir. Ama 
onlardan sonra gelenler ve onların yaşadığı olaylardan farklı 
şeyler yaşayanlar şer’î nassın kapsamında değillerdir. 

Genel olarak hayatlarında insanların pozisyonları – 
bugünkü hayatlarında olduğu gibi – değiştiğinde nassın içerdiği 
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hükümler emir ve yasak olarak onları ilgilendirmez. Onların, 
bunlardan farklı anlayışları din edinmeleri ve bu dini kendileri 
hakkında doğru saymaları gerekir. Diğer hükümler ise nüzul 
zamanındaki muhataplar hakkında doğru din idi. et-Turabî şöyle 
diyor: “Bizler talak/boşanma ve evlilik hükümlerine yeni bir bakış 
getirmeye, çağdaş toplumsal ilimlerden bu konuda faydalanmaya 
ve buna göre miras fıkhını düzenlemeye şiddetle muhtacız…”144 

Onlardan biri şöyle der: “Kur’ân-ı Kerim’in kadına karşı 
konumu belirli bir çağa özel konumdur. Bu kurallar belli bir çağ 
hakkındadır. Bu gibi şeylerin içinde bulunduğumuz asırda 
uygulanması mümkün değildir.”145 

Bir başkası şöyle der: “Bizler eski nasların eski toplumlarla 
alakasının kopuk olmadığını biliyoruz. Şüphesiz bu naslarda 
ifade edilen hüküm düzeni, kadının yeri, insan hak ve görevleri 
ve dinin yönetimle alakası eskiden bulunan fakat devam etmeyen 
ve şu an ihtiyacımız olmayan bir konumu ifade eder.” 

Bazıları ibadetlerin ve muamelelerin ayrıntıntılarından farz 
kılınan şeylerin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
zamanında Hicaz çevresinin gereklerinin bir eseri olduğu, 
bunların başka çevrelerde geçerli olmadığı görüşündedirler.146 
Bugün insan bu farzları kendisinin bulunduğu yeni ortamların 
gereklerine göre yerine getirebilir. Kur’ân’daki “Ey insanlar!” 
şeklindeki hitapta “İnsanlar ile kastedilen, Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem’in etrafındaki, onun ağzından Kur’ân’ı ilk defa işiten ilk 

                                                

144 Hasen et-Turabî, Tecdîdu Usuli’l-Fıkhi’l-İslâmî (21) 
145 İkbal Bereke, Hivaru Havle Kadaya İslâmiyye (102) 
146 Abdulmecid eş-Şerafi, el-İslâm Beyne’r-Risalet ve’t-Tarih (61) 
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cemaatti.”147 

Onlardan biri şöyle diyor: “Yine kendi zamanında bağlayıcı 
olan bazı fıkhi kanunlara yeniden bakmamız yerinde olur. 
Evrensel siyasi fikrin gelişmelerinden sonra bunları öylece 
uygulamayı düşünmek imkânsızdır. Bunların başında da 
“Zimmet ehli fıkhı” gelmektedir… Önceki zamanlarla alakalı olan 
bu gibi fıkıhları uygulayamayız.” 

“Şimdiki çağdaş konumumuzdan tamamen farklı olup, 
kendi toplumsal konumunda bağlayıcı olan iktisadî fıkıh 
kanunlarını da yeniden gözden geçirmeyi” talep ediyor. “Bunların 
başında da çağdaş ekonomiyi temsil eden banka uygulamaları 
gelmektedir. Mesela o zamanlar zayıfların ve muhtaçların 
ihtiyaçlarının, günlük kazançlarından alınan vergilerle 
pahalanmasından ve böylece borçlarının birikerek ipotek ettikleri 
evlerini ve tarlalarını korumak amacıyla haram kılınan; sermaye 
malları üzerinden işletilen faiz böyledir.”148 

 Had cezalarıyla ilgili hükümler ancak o zamandaki 
toplumun şartları için geçerli idi. Zira toplum başlangıç halindeydi 
ve güvenliği sağlayacak bir devlet yoktu. İnsanlar intikam için 
birbirlerine saldırıyorlardı. Had cezalarının uygulanması 
“kötülükleri azaltıyor ve zarardan koruyordu. Çünkü onlarda 
bulunan vahşiliğe karşılık olarak o dönemdeki toplumun 
korunması için daha kötü, daha caydırıcı ve daha kaba 
uygulamalar gerekiyordu.”149  

                                                

147 Arkun, el-Fikru’l-İslâmî (30) 
148 Tecdidu’l-Hitabi’d-Dinî başlıklı makale; Ceridetu’r-Riyaz, 

24.9.1427 hicri. 
149 Muhammed eş-Şerafi, el-İslâm ve’l-Hurriyeti’l-İltibasi’t-Tarihi (89) 
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Bu da şu demektir: toplum şartları değişir, güvenliği 
sağlayan bir devlet bulunur ve hapishaneler bolca mevcut olursa 
Kur’ân’ın içerdiği had cezası hükümlerinden dolayı muhataplar 
için bu Kur’ân nassı bağlayıcı değildir.150  

Onların iddialarına göre örtünme emri bu asra, kadının 
konumuna, özgürlüğüne, okullar, üniversiteler, iş alanları, idari 
görevler ve ticaret gibi toplum hayatının parçalarında kadınların 
da katılmasına uygun değildir.151   

Hatta bu asırda ibadetler bile değişime uygundur! Kur’ân’ın 
nazil olduğu zamandaki müslümanların ibadet şekli bağlayıcı 
değildir. Çünkü onlardan sonra gelenler için hayat şartları 
değişmiştir. Hatta onların bu ibadetleri yeni şartlarına uygun 
şekillerde yerine getirmeleri de mümkündür. 

Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem “namazını belirli bir 
şekilde kılardı. Ancak bu müslümanların da her yerde, her zaman 
ve her şartta aynı şekilde kılmak zorunda oldukları anlamına 
gelmez…”152 

Bu girişe göre bu yorum şer’î nasların sabit bir anlamının 
olmamasıyla son bulacaktır. Bir zamanda bulunanlardan talep 

                                                

150 Nitekim birçok devletler hırsızlık cezasını iptal etmişler, onun 
yerine hapis gibi beşeri cezalar tayin etmişlerdir. Peki, sonuç ne oldu? 
Hapishaneler yüz binlerce hırsızla doldu. Zira koydukları ceza kanunları 
caydırıcı değildir. Daha da kötüleşen bu belaya da asla engel 
olmayacaktır. 

151 Bugün şahit olunan gerçekler, örtünen kadınların da, kendilerinin 
değer ve yaratılışlarına uygun olan bütün ilim ve iş alanlarında görev 
almalarının uygun olduğunu ispatlamıştır. 

152 Abdulmecid eş-Şerafi, el-İslâm Beyne’r-Risalet ve’t-Tarih (62-63) 
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edilen anlayış, başkalarına göre talep edilen bir anlayış 
olmayacaktır. Onlara göre talep edilmeyen bir anlayış da, 
başkalarına göre talep edilen bir anlayış olacaktır. Sonuçta 
zamanlar arasında kültürler bozulacaktır.153 

Bu sapıklığın sebebi, Kur’ân ve sünnet naslarını, diğer 
beşeri metinler gibi değerlendiren bakış açısıyla anlamaları ve 
Kur’ân ve sünnet naslarını da o metinler hakkında yaptıkları 
yorumlar gibi yorumlayarak tarihin ve onun değişmesinin 
gereklerine nasları boyun eğdirmeleridir. 

Bu yüzden Nasr Hamid Ebu Zeyd şöyle diyor: “Şüphesiz 
Kur’ân nassı mukaddes bir nas olsa da, nas olmanın dışına 
çıkmaz. Bu yüzden diğer edebî metinlerde olduğu gibi edebî 
tenkidin kaidelerine boyun eğmesi gerekir.”154 

Arkun şöyle der: “Şüphesiz Kur’ân, Tevrat, İncil, Budizm ve 
Hinduizm metinleri gibi aynı seviyede sorunlar, bol kaynaklı 
anlamlar içeren naslardan başka bir şey değildir. Bu büyük 
nasları temel alan her nas, belirli tarihi kapsamına göre değer 
kazanır. Nitekim gelecekte başka bir kapsamda da olabilir.”155 

Burada karıştırma vardır. Allah’ın kitabı, tahrif edilmiş veya 
beşer tarafından yazılmış o kitaplarla nasıl eşit görülebilir? 
Olmuş ve olacak şeyleri bildiren, alemlerin rabbinin kelamı, çok 
az bir bilgiye sahip olan insan sözüyle nasıl kıyaslanabilir? 
Şüphesiz Allah’ın kelamının belli bir zaman ile sınırlanıp 

                                                

153 Nasr Hamid Ebu Zeyd, en-Nas, es-Sulta el-Hakikat (139) 
154 Nasr Ebu Zeyd, Mefhumu’n-Nas Dirase Fi Ulumi’l-Kur’ân (24) 

Hatta Kur’ân’ın beşerî olduğunu, Allah’ın kelamı olmadığını açıkça 
söyler. Bkz.: Nakdu’l-Hitabi’d-Dini (139) 

155 Muhammed Arkun, el-Fikru’l-Usuli (36) 
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kayıtlanması mümkün değildir. Çünkü Allah onu insanlar için her 
zaman ve mekânda anayasa olması için indirmiştir. O kulları için 
bütün zamanlarda ve durumlarda uygun olanı bilir. O’na hiçbir 
şey gizli kalmaz ve O işitendir, görendir. 

Onlara şöyle deriz: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah 
mı?” (Bakara 140) 

Dördüncü Esas: Hakikatin Göreceli Olup 
Mutlak Gerçeğin Bulunmadığı Görüşü 

Onlar her zaman ve mekânda tek bir sabit hakikatin 
bulunmadığı, bilakis hakkın göreceli olduğu görüşündedirler. 
Senin hak gördüğünü başkası batıl görebilir. Bugün doğru 
zannettiğin şey yarın öyle olmayabilir. 

Arkun şöyle diyor: “İslâmi hakikatin örnekliğinin ve özünün 
tarih boyunca hatta bugüne kadar devam ettiği görüşü mitolojik 
bir kuruntudur. Bunun gerçekle bir alakası yoktur.”156 

Diyorlar ki: “Hiçkimse mutlak hakikate sahip değildir.” Bunu 
siyasi olarak görev bilip “Çok seslilik” ve “Başkalarını kabul” 
şeklinde sloganlaştırırlar. 

Başkalarını kabul ile kastettikleri; dinsizler, ilhad ehli ve 
günahkârlardır. Bu anlayışların hepsine de eşit seviyede 
muamele etmenin zorunlu olduğu görüşündedirler. Hangi fikirden 
olursa olsun karşı çıkılmamalıdır ya da hangi aykırılık olursa 
olsun çirkin görülmemelidir. Çünkü mutlak gerçek yoktur derler. 

                                                

156 El-Fikru’l-İslâmî Nakd ve İötihad (246-247) 
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Onlardan biri şöyle der: “Görüşü hakikat kabul etmedikçe ve 
hakikatin mutlak olup göreceli olmadığı kabul edildiği sürece 
ilerleme veya öne geçmeye dair düşünce sahibi 
olunamayacaktır.”157 

Bu görüşlerin özeti şudur: Hiçkimse kendi görüşünün veya 
inancının hak, başkalarının görüş veya inancının yanlış olduğunu 
kesin olarak söylemesi mümkün değildir. Ancak kendi görüşünün 
hata ihtimali olan bir doğru olduğunu, başkasının görüşünün ise 
doğruluk ihtimali olan hata olduğunu söyleyebilir.”158 

Hak görülen bir şeyi bir başkası batıl görebilir. Hayır 
gördüğünü bir başkası şer görebilir. Hakikatin göreceli olması 
denilen şey budur. 

Bu görüşlerine göre hak, İslâm’da da olabilir, tahrif edilmiş 
veya batıl dinlerde de olabilir! 

Hak, Ehl-i sünnette’de olabilir, bidat ehli olan diğer 
kimselerde de olabilir! 

Bu yüzden onlardan biri kişinin İslâm devletinde herhangi 
bir yerde başka bir dine ikna olursa dinini değiştirme hakkı olduğu 
görüşündedir.159 

                                                

157 Min Huna Yebdeu’t-Tagyir (347) 
158 Evet, içtihada açık konularda “hiç kimse sadece kendisinin hakka 

isabet ettiğini söyleyemez” demek doğrudur. Bu, İmam Şafii’nin şu 
sözünde kastettiği anlamdır: “Benim görüşüm hata ihtimali olan 
doğrudur. Başkasının görüşü ise isabet ihtimali olan hatadır” 

159 Bkz.: el-Muharrar dergisinin Hasen et-Turabi ile ropörtajı, sayı 
263, yıl 1994 
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Hiçkimsenin hakikati tekelinde bulunduramayacağını kabul 
eden bu görüşler imanın aslıyla çelişmeye yeterlidir. Zira iman 
esasları kesinlik üzerine kuruludur. Allah’ın birliğine kesin olarak 
inanmayan Allah’ın dininde iman etmiş değildir. Allah’ın tek 
olduğu, hiçkimseye muhtaç olmayıp herkesin O’na muhtaç 
olduğu, mülkünde ve yaratmasında ortağı bulunmadığı 
hususunda şüphesiz ve kesin olarak iman etmeyen kimse 
Allah’ın dininde mümin değildir. 

Kur’ânın bozulma ve değiştirilmeden korunmuş olduğu, 
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberlerin ve rasullerin 
sonuncusu olduğu ve O’nun vefatıyla vahyin kesildiği hususunda 
tereddütsüz ve kesin bir şekilde iman etmeyen kimse Allah’ın 
dininde mümin değildir. 

Dinin esasları ve kesinlikleri ile başka şeyleri eşit görenler 
hakkında şöyle söyle:  

َلُلََفأَنَّىَ َالضَّ َِإلَّ ََفَماَذاََبْعَدَاْلَحق ِ ََُربُُّكُمَاْلَحقُّ َفَذِلُكُمَاّللَّ
 تُْصَرُفونََ

“İşte hak olan Rabbınız Allah budur. Hakkın dışında ise, 
sadece sapıklık vardır. O halde nasıl yüz çeviriyorsunuz?” 
(Yunus 32) Bu, üçüncüsü olmayan iki yoldur: Hak ve onun 
dışındaki sapıklıktır. 

Hak tek olup birden fazla değildir. Sapıklığın ise çeşitleri ve 
biçimleri vardır. Haktan sonra sapıklıktan başka ne vardır? 

Mutlak hakikat olmasaydı Allah’ın hakka uymayı 
emretmesi ve bununla yükümlü kılması anlamsız olurdu. Bu 
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doğru olsaydı şu ayetin anlamı ne olurdu?: 

ُبَلَ َالسُّ ََتتَِّبُعوا ََوَل ََفاتَِّبُعوُه ا َُمْسَتِقيم  َِصَراِطي ََهَذا َوأَنَّ
اُكْمَِبِهََلَعلَُّكْمََتتَُّقونََ َقَِبُكْمََعْنََسِبيِلِهََذِلُكْمََوصَّ  َفَتَفرَّ

“Bu, hiç şüphesiz, benim dosdoğru yolumdur; bu 
itibarla ona uyun; diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi 
O'nun yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah size 
bunları tavsiye etmiştir” (En’am 153) 

Hiçkimsenin hakikate sahip olması sözkonusu değilse, 
Allah Azze ve Celle’nin bize tabi olmamızı emrettiği dosdoğru yol 
nerededir? Hakikat göreceli ise, bizleri tabi olmaktan yasakladığı 
şu sapıklık yolları nerededir? 

“Bu mezhebin başı safsata, sonu zındıklıktır. Zira emir, 
yasak, farz kılma, haram kılma ve bu hükümlerdeki tehdit ortadan 
kalkmakta, geriye insanın dilerse farz kılması, dilerse haram 
sayması, itikatlarla fiilleri eşit görmesi kalmaktadır ki bu küfür ve 
zındıklıktır. “160 

Nitekim İbnu’l-Cevzi rahimehullah bu görüşü dile getirenleri 
cahillikle niteleyerek şöyle demiştir: “Cahillik edenlerden bir fırka, 
eşyanın bizatihi tek hakikati olmadığını, bilakis her topluluğun 
kendi inancına göre hakikati olduğunu iddia etti.”161 

                                                

160 Mecmuu’l-Fetava (19/144-145) 
161 Telbisu İblis (54) 
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Çağdaş Yorumun Sonuçları 

Şer’î nasları yeniden ve modern olarak yorumlama daveti, 
tehlikeli sonuçları olan bir davettir.162 Bunlardan bazıları şöyledir: 

1- Dinin kaynaklarına güvenin kalkması. Bu nasları yeni 
yorumlama düşüncesi dinin kaynakları olan Kur’ân ve sünnete 
olan güveni gönüllerden kaldırır. 

2- İnsanlara başvuru kaynağı ve metod olması için indirilen 
Kur’ân ile amel edilmesi ortadan kalkar. Zira her insan Kur’ân’ı 
diğerinden farklı anlayacaktır. Bunun sonucu olarak da bütün 
insanların muhakeme olacağı genel bir kanun bulunmayacaktır. 
Şu gayet açıktır ki, onlardan birine vahiyden bir ayet delil 
getirildiğinde hemen: “Bu senin ayet hakkındaki beni 
bağlamayan anlayışındır” diyecektir. Veya: “Kur’ân hakkındaki 
bu yorum, pekçok yorumdan sadece biridir, daha başka yorumlar 
da söz konusu olabilir” der. 

Ona: “İbn Abbas veya seleften bir başkası böyle demiştir” 
denilse, o da: “İbn Abbas’ın yorumu diğer yorumlardan farksızdır” 
der. 

O halde sonuç: İlahî Kur’ân’ın yeryüzünden kaldırılması, 
geriye sadece göreceli ve muhtemel beşerî yorumların 
kalmasıdır. Allah’ın ayetten muradı ise tek hak olandır. Onların 
iddiasına göre buna da ulaşmak imkânsızdır. 

                                                

162 Daha fazla bilgi için bkz.: Dr. Ahmed İdris et-Ta’ân, el-Ulmaniyyun 
ve’l-Kur’âne’l-Kerim (815-842) 
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Nasr Hamid Ebu Zeyd şöyle diyor: “Kur’ân nassının bizzat 
delaleti olduğu varsayılsa, bir kimsenin kendi anlayışının bu 
delalete uygun olduğunu iddia etmesi imkânsızdır.”163 Allah’ın 
bize Kur’ân’ı bizi hidayet eden, doğruyu gösteren ve 
karanlıklardan aydınlığa çıkaran apaçık bir nur olması için 
indirmesinden sonra bu kimseler kullar ile rabbi arasındaki bu 
bağı koparmaya kalkışıyor ve insanlardan birinin Allah’ın 
muradına ulaşmasının imkânsız olduğunu iddia ediyorlar! 

Şüphesiz bu görüşün sonucu Kur’ân ve sünnetin anlamları 
olmayan ve müracaat edilemeyecek lafızlar sayılmalarıdır. 
Böylece bu ümmet tıpkı diğer ümmetler gibi ilahi vahiyle amel 
etmeyi iptal edeceklerdir. Ziyad b. Lebid radıyallahu anh’den: 
“Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey anlattı ve şöyle dedi: “Bu 
anlar ilmin gittiği anlardır.” Ben: “Ey Allah’ın rasulü! İlim nasıl 
gider? Biz Kur’ân okuyoruz, çocuklarımıza okutuyoruz, onlar da 
kıyamet gününe kadar çocuklarına okutmaya devam edecekler” 
dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َلبيد َأم ِ َابَن كَيا كنُتَْلراكَمنَأفقهَإنََثكلتكَأمُّ
اليهودَوالنصارىَيقرؤونَالتَّوراَةََرجلَبالمدينة أََوَليسَهذَه

اَفيهماَبشيء  واْلنجيَلَلََينتفعونَممَّ

“Annen seni düşüreydi ey İbn Umm Lebid! Ben de seni 
Medine’nin en fakih/anlayışlı kimselerinden sanırdım. Şu 
yahudi ve hristiyanlar Tevrat ve İncil’i okudukları halde 

                                                

163 Nakdu’l-Hitabi’d-Dini (219) 
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bunlar onlara bir fayda vermiyor değil mi?”164 

3- Bu yorumun en tehlikeli sonucu dini doğru anlamanın 
ortadan kalkmasıdır: 

Şer’î nassı yeniden yorumlama düşüncesi nasları sonu 
gelmeyen ihtimallerle, şahsî anlayışlarlarla ve bizlerin şu an daha 
önceki zamanlarda olmadığı kadar şartların köklü değişikliklerle 
değiştiği bir zamanda olduğumuz gerekçesiyle tahrif etmektir. 
Şüphesiz bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in asrından beri 
ümmetten birçok toplulukların şu ana kadar nakledegeldiği sahih 
dinin nesh edilmesi/kaldırılması demektir.165 

Bu yeni yorum İslâm dışında her ismi alabilen yeni bir din 
kurmaktır. 

Nitekim bu tahrifçiler bu yeni din anlayış hakkında “İslâm’ın 
ikinci risaleti” veya “İslâm risaletinin ikinci yüzü” diyerek yeni bir 
terim kullanmak istemişlerdir. Bununla ilk risaletin İslâm 
ümmetinin anlayışında yerleşen risalet olduğuna ve ikinci 
risaletin ise anlaşılmamış olan hakiki risalet olduğuna işaret 
ederler. Şu an anladıkları risalet yeni yorumun müjdelediği hak 
dindir!166  

                                                

164 İbn Mace (4048) el-Elbani el-Mişkat’te (277) sahih demiştir. 
165 Hatta “Allah” kavramı onlara değişim kabul edebilir. Arkun şöyle 

der: “Hayat sahibi, yüce, değişmez, sabit bir ilahın bulunmasını şart 
koşan yerleşik taklidçi anlayışın aksine, Allah kavramı tarihi baskının 
etkisinden kurtulamamıştır. Asırların ve zamanların değişmesiyle 
bunun da değişebileceğini kastediyorum.” Mefhumu’n-Nas (20) 

166 Mahmud Muhammed Taha dinde yeni anlayışını açıkladığı 
kitabına “İslâm’da İkinci Risalet” adını vermiştir. Diğer kitabının adını 
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Şüphesiz bu yorumun sonucu olan dinde yeni anlayış, 
başladığı yerde baskın gelen her anlayışın muhalefetiyle son 
bulur. Meselenin akide, kanunlar veya ahlak ile ilgili olması fark 
etmez.167  

Bu modern yorumla hakkında konuştukları İslâm, Allah 
Azze ve Celle’nin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e 
indirdiği İslâm değildir: 

اْلِكَتاَبَ اْخَتَلَفَالَِّذيَنَأُوتُوَا ْسَلُمََوَمَا َِاْْلِ يَنَِعْنَدَاّللَّ َالد ِ ِإنَّ
َِمْنََبْعِدََماََجاَءهَُ َِإلَّ ََِفِإنَّ اََبْيَنُهْمََوَمْنََيْكُفْرَِبآََياِتَاّللَّ ُمَاْلِعْلُمََبْغي 
َََسِريُعَاْلِحَساِبَ  اّللَّ

“Allah katında asıl din, şüphesiz, İslâm’dır. Kendilerine 
kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, sırf 
aralarındaki kıskançlık sebebiyle ihtilafa düşmüşlerdir. Her 
kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki, Allah, hesabı 
çok çabuk görendir.” (Al-i İmran 19) 

ْسَلِمَِدين اََفَلْنَيُْقَبَلَِمْنُهََوُهَوَِفيَاْْلَِخَرِةَ َوَمْنََيْبَتِغََغْيَرَاْْلِ
 ِمَنَاْلَخاِسِرينََ

“Her kim İslâm'dan başka bir dîn ararsa, (bu dîn), 

                                                

da: “İslâm’ın Birinci Risaleti Yirminci Asrın İnsanına Fayda Vermez” 
koymuştur. 

167 Nasr Hamid Ebu Zeyd, en-Nas, es-Sulta, el-Hakikat (134) 
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kendisinden asla kabul edilmiyecektir. O kimse, âhirette 
hüsrana uğrayanlardan olacaktır” (Al-i İmran 85) 

Yeni İslâm anlayışı sadece açıktır, kapalı değildir, kemale 
erdirilmemiştir. Bu ise Yaratıcı Azze ve Celle’nin belirttiği dinin 
aksidir: 

َِنْعَمِتيَ ََعَلْيُكْم ََوأَْتَمْمُت َِديَنُكْم ََلُكْم َأَْكَمْلُت اْلَيْوَم
ْسَلَمَِدين ا  َوَرِضيُتََلُكُمَاْْلِ

“Bugün size dîninizi ikmal ettim ve üzerinizdeki 
nimetimi tamamladım. Ve dîn olarak, sizin için İslâm'ı 
seçtim.” (Maide 3) 

Çağdaş yeni İslâm ise beş şartı zorunlu tutmaz, yeni dinde 
iki şehadetin imanî bir delaleti yoktur. Zira “işin hakikatinde ve 
asrın gereklerine uygun olana göre şehadet kelimelerinin telaffuz 
edilmesi veya yazılması ile ancak asra şahitlik kastedilir. O halde 
şehadet kelimeleri ulûhiyet ve nübüvvetin lafzi olan ilan edilmesi 
değildir. Bilakis bu, asrın hükümlerine ve tarihin olaylarına 
nazarî/teorik şahitlik ve amelî/pratik şahitliktir.”168  

Şehadetin ikinci cüzü ise İslâm’dan değildir. Zira 
Müslümanlar, İslâm’ın başlangıcında bütün dinlerle 
karşılaşmaya davet edildiklerinde İslâm’a nispet edilen 
kimselerdir.169 

                                                

168 Hasen Hanefi, Mine’l-Akideti İle’s-Sevre (1/17) 
169 Bkz.: Sadık en-Neyhum, Savtu’n-Nas Mihnetun Sekafetun 



155 

 

Namazı kılmak için insanların mescidlerde sıkışmaları 
zorunlu değildir. Zira namaz kişisel bir meseledir.170 Farz 
değildir.171 Nitekim namaz, arap tabiatinin yumuşatılması ve 
komutanlara itaate alıştırılmaları için farz kılınmıştı.172 Bu iş için 
Yoga seansları yeterlidir.173 Fakihler bundan gafil kalmışlardır.174 

İki namazı birleştirmekte sakınca yoktur. Zira birçok 
hallerde modern ortamlar vakitleri gözetme konusunda mazur 
kılmaktadır.175 

Yine zekât da farz değil, yalnızca tercihe bağlıdır.176 

Yine bu bir hedefe yönelik değildir. Zira zekât arapların 
üzerinde bulundukları hayatlarında gözettikleri adetlerdendi. Bu, 
küçük ve orta halli servetlere, büyük servetlerden daha fazla 
zarar vermektedir…”177 

                                                

Mezuretun (25) 
170 Abdurrazzak Humas’ın “el-Kıraatu’l-Cedide Fi Dav’i Davabiti’t-

Tefsir kitabında (169) naklettiğine göre Arkun böyle demiştir. 
171 Abdulmecid eş-Şerafi, el-İslâm Beyne’r-Risalet vet-Tarih (63) 
172 Abdulhadi Abdurrahman, Sultatu’n-Nas (110-111) 
173 Bu, hissi ve aklî kabiliyetlerle nefsi özgürleştirmek ve derece 

derece hakikate ulaştırmak için yapılan bazı alıştırmalar üzerine kurulu 
bilimsel bir yoldur. 

174 Sadık en-Niyhum, el-İslâm Fi’l-Usr (127-134) 
175 Cemal el-Benna, La Harac, Kadiyyetu’t-Teysir Fi’l-İslâm (58-61) 
176 Abdulmecid eş-Şerafi, el-İslâm Beyne’r-Risalet ve’t-Tarih (63) el-

Uşmavî, Cevheru’l-İslâm (7-8) 
177 El-Cabiri, Vichetu’n-Nazar (150-151) 
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Yine oruç da farz olmayıp sadece isteğe bağlıdır.178 

Bu sadece araplara farz kılınmıştır. Zira bu arap 
çevrelerinde şarttır. Bu yüzden oruç, arap olmayan bir müslüman 
için delaleti ve dini bir anlamı olmayan bir kelimedir.179 Hatta şu 
asırda oruç müslümanlara haramdır. Çünkü başarıyı 
azaltmaktadır.180 

Hacca gelince, o da bilinen şekliyle yerine getirilmesi 
zorunlu değildir. Zira aklî hac veya ruhî hac bu konuda 
yeterlidir.181 

Yeni anlayışın kökenindeki bu esasa göre bu yorum, 
hükümlerinin asrımıza uymayan tarihî hükümler olması sebebiyle 
had cezalarını da ortadan kaldırmaktadır.182 Bu cezalar vahşî, 
barbar ve iğrençtir.183 

Veraset düzeni erkek ile kadın arasında ayrım yapmaktadır 

                                                

178 Eş-şerafi, Libenat (173) el-İslâm Beyne’r-Risalet ve’t-Tarih (63-
64) 

179 Abdulhadi Abdurrahman, Sultatu’n-Nas (109) 
180 Arkun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabını ramazanda 

harp anlarında oruç açmaya davet etmesiyle ilgili olarak şöyle diyor: 
“Bizler de geri kalmışlığa karşı savaştayız.” Fransız dergisi Observateur 
Nouvel, 1986 Şubat sayısında yapılan röportaj. 

181 Arkun, El-Keremi dergisi (1/23) sayı 34, yıl 1989 miladî. 
182 Et-Turabî Alman Der Spiegel dergisinde yapılan ropörtajında 

(17/4/1995) sayısında şöyle diyor: “Bu had cezaları bugün Sudan’da 
uygulanamaz. Zira dini tefsir ediş şeklimiz, diğer İslâm ülkelerinden 
daha fazla gelişmiştir.”  

183 Muhammed eş-Şerafi, el-İslâm ve’l-Hurriyet (89) 
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ve bu asra uygun olmadığı için kaldırılması gerekir.184 

Aile düzeni: aile reisliği düzeni, boşanma hükümleri, çocuk 
bakımı, birden fazla evlilik hükümleri ve kürtajın haramlığı asrın 
gelişmesiyle uyumlu değildir. Bunların kaldırılması veya erkek ile 
kadın arasındaki eşitliği sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
gerekir.185 

Arkun’un dediğine göre Kur’ân’ın acelesiz yorumunun çok 
eşliliğin yasaklanmasından başka birşeye sebep olması mümkün 
değildir!186 Yine bu yorumun neticesinde zina türlerinden bazısı 
mubahlaştırılmakta ve kesin naslarla haramlığı belli olduğu halde 
haram dairesinden çıkarılmaktadır. Muhammed eş-Şerafî diyor 
ki: “Erkek ile kadın arasındaki cinsel ilişkinin zînâ anlamında 
olmasının, ikisinden birinin evli olmasıyla sınırlandırılması 
gerekir. Zira yalnızca böyle bir ilişki suç sayılabilir.”187 

El-Uşmavî ve Muhammed Şahrur’un dediğine göre şarap 
haram değildir. Lakin sadece ondan uzak durmak 
emredilmiştir!188 Faizin de sadece kat kat artırılmış olanı 
haramdır! 

Böylece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 

                                                

184 El-Cabiri diyor ki: “Zira o zamandaki toplumun gereklerine göre 
erkeğe kadının iki katı pay verilmekteydi.” Bkz.: et-Turas ve’l-Hadase 
(54-55) 

185 Abdulmecid eş-Şerafî el-İslâm Beyne’r-Risalet ve’t-Tarih (82) 
186 Fransız Observateur Nouvel dergisinin ropörtajı, Şubat 1986 

sayısı. 
187 El-İslâm ve’l-Hurriyet (85) 
188 Muhammed Said Uşmavi, el-İslâmu’s-Siyasi (121) Muhammed 

Şahrur, el-Kitab ve’l-Kur’ân (606) 
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kendisiyle gönderildiği rabbanî islâm’ın söndürülmesi tamamlanır 
ve yeni, modern, belirli bir sınırı olmaksızın her türlü anlayış ve 
yorumların kabulüne açık, uydurma bir İslâm ortaya konulur. Zira 
bu yorumları durduracak sınırlar söz konusu değildir. Aynı 
şekilde iman da altı rüknü üzerine kurulu olan iman değildir! 
“Asrımızdaki iman, Allah’ın Kur’ân’da açıkladığı şekliyle kâinatın 
yaratılışındaki metodu derinlemesine idrak etmektir. Bu iman 
derecesi, Allah’ın seçtikleri dışında daha önce kimsenin 
ulaşamadığı bir derecedir”189  

Onlardan bazılarına göre modern imanda sadece iki 
rüknün gerçekleşmesi yeterlidir. Bunlar da: Allah’a iman ve ahiret 
gününe imandır.190 Diğer bazısına göre de: “Allah’a iman ve 
istikamet/dosdoğru olmaktır”191 

Buradaki amaç, Hristiyanları ve Yahudileri de iman ve 
İslâm kapsamına sokup onları Kıyamet gününde kurtulanlardan 
saymaktır. 

Üçüncü bir gruba göre Budistleri ve diğer bütün beşeri 
dinleri de kurtuluş gemisine alma imkânı vardır.192 

Çünkü bugünkü dünyada mümin, varis olduğu dinine aykırı 
diğer dinlerin meydan okumalarını göz ardı etmekte zorlanır. Ben 
Müslüman olduğum için insanlığın dörtte üçünü oluşturan çağdaş 
gayri müslimlerin cehenneme gideceklerine hükmetmem ilahi 

                                                

189 Ebu’l-Kasım Hac Ahmed, el-Alemiyetu’l-İslâmiyeti’s-Saniye 
(2/497-498) 

190 Muhammed Şahrur, Nahvu Usululi Cedide Li’l-Fıkhi’l-İslâmi (31) 
191 El-Uşmavi, Cevheru’l-İslâm (109-121) 
192 Bkz.: Nafizetu Ale’l-İslâm (60) Arkun, el-Fikru’l-İslâmi Nakd ve 

İçtihad (84) 
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hikmetten değildir!193 

Müslüman ve Mümin kelimeleri onlara göre Yahudileri, 
Hristiyanları ve diğerlerini de kapsamaktadır. Sosyallik, 
vatancılık, siyasilik kavramları ve tevhidin kastedildiği millet-i 
ibrahim kavramı geliştirilerek dinlerin birliğine dönüştürülmüştür. 

Allah Azze ve Celle’den başkasına ibadeti yönlendirmek 
Allah Azze ve Celle’ye şirk olarak sayılmamaktadır. Bu ancak 
hareketli olan bu kâinatta sabit kalmak ve sürekli gelişen şartlara 
uygun olarak ilerleme göstermemek anlamındadır. Böylece geri 
kalmak şirk, ilerlemek tevhiddir!194  

Şüphesiz tevhid, ümmet ve fikir birliğidir, ilahların 
birlenmesi değildir!195 

Raks ve musiki konularında ilim yapmak iman ve tevhid 
şubelerindendir.196 

Arş, Kursî, melekler, cinler, şeytanlar, sırat köprüsü, amel 
defterleri ve diğer gaybî konular efsanevî düşüncelerden 
ibarettir.197 

Ahiret âlemi insanlara hâkimiyet kurmak için kâhinlerin 

                                                

193 Abdulmecid eş-Şerafi, Li Benât (101) 
194 Şahrur, el-Kitab ve’l-Kur’ân (496) 
195 Hasen Hanefi, Hivaru’l-Maşrik ve’l-Magrip (54-57) 
196 Bunu Hasen et-Turabî Kıymetu’d-Din, Risaliyetu’l-Fen adlı 

kitabında söyler. 
197 Nasr Hamid Ebu Zeyd, en-Nas, es-Sulta, el-Hakika (135) 
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uydurduğu efsanelerdir.198  

Kur’ân’ın ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in kastettiği 
yeniden diriliş, ölümden sonraki diriliş değildir. Bu sadece 
çocukluk ve geri kalmışlık âleminden ilerleme ve bilinçlilik 
âlemine diriliştir.199 

“Diriliş, maddi olarak dağların hareketlenmesi ve 
cesedlerin çıkmasıyla gerçekleşmeyebilir. Bilakis bu grubun, 
ümmetin ve ruhun dirilişidir. Bu, ölüm ve durgunluk anına karşılık,  
hayattaki uyanıklık anı ile ortaya çıkan, bilinçte gerçekleşen bir 
diriliştir.”200  

Kur’ân’ın Levhi’l-Mahfuz’dan bahsetmesi; “Bilimsel şekildir. 
Bundan amaç bilimin kaydedilmesidir. Kaydedilmiş bilim ise 
hafızada tutulan veya zihinde şekillenen bilimden daha 
inceliklidir.”201 

Kişinin Müslüman olması için cinlere ve meleklere iman 
etmesine gerek yoktur. İman, kalpte yerleşen ve amelin tasdik 
ettiği şeydir.202  

“Cennet ve cehennem; insanın ölümden sonra 
haşredileceği ahiret âleminde deği, lbu dünyadaki nimetler ve 
azaptır. Dünya da yeryüzüdür, âhiret âlemi de yeryüzüdür. 
Cennet, insana dünyada isabet eden iyiliklerdir. Cehennem ise 

                                                

198 Es-Sadık en-Niyhum, el-İslâm Fi’l-Usr (82) 
199 Es-Sadık en-Niyhum, el-İslâm Fi’l-Usr (106-107) 
200 Hasen Hanefi, Mine’l-Akide İle’s-Sevre (4/508) 
201 Mine’l-Akide İle’s-Sevre (4/135) 
202 Hasen Hanefi, Fikruna’l-Muasır (93) 
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insana dünyada isabet eden kötülüklerdir.”203 “Modern lügatte 
ahiret işleri geleceğe yönelik çalışmalar ve hazırda bulunan 
hesaplarla geleceğin sonuçlarını ortaya çıkarmaktır.”204 

“Sûr’a üflenmesi ve kıyamet günüyle kastedilen; zıtlıkların 
kavgasıdır.”205 

“Hûri’l-Iyn ve lezzetler ise bilim ve endişesiz hayatın 
ifadesidir.”206 

Bu topluluğun metodu: şer’î nasları, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in yalanlanmasını gerektiren bozuk te’villerle 
yorumlamaktır. Bu da bu metodun batıl olmasına yeter. 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in onlar hakkındaki şu sözü 
ne kadar doğrudur!:  

ثون كمَماَلمَتسمعواَسيكونَفيَآخرَأمتيَأناسَيحد ِ
 فإيَّاكمَوإيَّاهمَأنتمَولَآباؤكم

“Ümmetimin sonlarında sizlerin ve babalarınızın 
işitmediği şeyler anlatan kimseler olacaktır. Onlardan 

                                                

203 Hasan Hanefi, Mine’l-Akide İle’s-Sevre (4/601) 
204 Mine’l-Akide İle’s-Sevre (4/605) 
205 El-Kitab ve’l-Kur’ân (236, 237) 
206 Turki Ali er-Rebiov, el-Anef ve’l-Mukaddes ve’l-Cins Fi’l-

Misolociya’l-İslâmiye (140-141) 
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sakının!”207 

Diğer lafzı şöyledir:  

ابون،َيأتونكمَمنَ الون،َكذ  مانَدجَّ يكونَفيَآخرَالزَّ
اْلحاديثَبماَلمَتسمعواَأنتمَولَآباؤكم،َفإي اكمَوإي اهم،َ

 لَيضل ونكم،َولَيفتنونكم

“Ahir zamanda yalancı deccaller208 olacaktır. Size ne 
sizlerin ne de babalarınızın işitmediği hadisler/sözler 
getirecekler. Onlardan sakının! Sizi saptırıp fitneye 
düşürmesinler!”209 

Bazıları bunun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in şu 
hadisinde haber verdiği dinde yenilik olduğunu iddia etmişlerdir: 

َمائةَسنةََمنَ ِ ةَعلىَرأسَكل  َاّلَلَيبعثَلهذهَاْلمَّ إنَّ
 دَلهاَديَنهايجد َِ

“Muhakkak ki Allah bu ümmet için her yüz senenin 

                                                

207 Muslim (6) 
208 İnsanlara batılı süsleyip karıştırmalarından dolayı deccal 

denilmiştir. Lisanu’l-Arab (11/236) 
209 Muslim (7) 
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başında dinini yenileyecek kimseler gönderir.”210 Bu yorum 
doğru değildir. Zira burada kastedilen, Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem’in, ashabının ve onlara güzellikle tabi olanların da 
üzerinde bulundukları bu dinin eskiyen özelliklerini hayata 
geçirerek yenilemektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, 
sahabeleri ve faziletli asırların imamlarının üzerinde bulunduğu 
dine aykırı yeni bir uydurulmuş211 din getirmek değildir. 

Dinin aslı sabittir, değiştirilemez ve bozulamaz. Lakin 
insanların akıllarında ve uygulamalarında din hakkında lekeler, 
kuruntular ve yanlışlar meydana geldiğinde bunların 
yenilenmeye ihtiyacı olur. 

Mecmau’l-Fıkhi’l-İslâmî, Kur’ân’ı yeniden yorumlama 
konusunda şu kararları yayınlamıştır: 

“Birleşik Arap Emirlikleri Devleti/Dubei’de 30 Safer – 5 
Rebiu’l-evvel 1426 hicri/ 9-14 Nisan 2005 miladî tarihinde İslâmî 
istişare için düzenlenen Devlet İslâm Fıkhı Cemiyet Meclisi 16. 
Devresinde özellikle Kur’ân’ın ve şer’î metinlerin yeniden 
yorumlanmasına dair cemiyete gelen konunun görüşülmesinden 
ve bu konu etrafındaki münakaşaların dinlenilmesinden sonra şu 
kararlar alınmıştır: 

Birincisi: Şer’î nasların/metinlerin yeniden yorumlanması 
denilen şey, nasların anlamlarının tahrif edilmesine sebep olursa 

                                                

210 Ebu Davud (4291) el-Elbani Sahihu’l-Cami’de (2755) sahih 
demiştir. 

211 Hasen Hanefi tecdid/yenilik ile kastedilenin bu dinin binasının 
yeniden kurulması olduğunu açıkça belirterek şöyle demiştir: “Din 
esaslarından başlayarak varis olunan bu düşünceleri asrın ihtiyaçlarına 
göre değiştirmek gerekir.” Et-Turas ve’t-Tecdid (61) 
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– şaz görüşlere dayalı olsa dahi üzerinde icma edilen nasların 
dışına çıkılmasından ve dinin hakikatleriyle çelişmesinden dolayı 
– çirkin bidatlerden sayılır. Bunun İslâm toplumuna, kültürüne ve 
değerlerine karşı büyük bir tehlikesi söz konusudur. Bununla 
beraber düşünüldüğünde, bu yöneliş sahipleri, tefsiri kayıtlayan 
ölçüleri bilmemeleri veya dinî kayıtlarla bağlı olmayan yenilik 
hevesinden dolayı bu fikre düşmektedirler. 

Bunun üzerine bazı üniversitelerde bu yorumlar usul olarak 
okutulması, çeşitli yayın vasıtalarıyla makaleler yayınlanması, 
üniversite dergilerinde bu konuların kullanılmasına 
cesaretlendirilmesi, şüpheli toplantılarda ve konferanslarda bu 
görüşe davet edilmesi, bu görüşlerin kitaplarını yabancı dillere 
terceme etmeye yönelinmesi ve onların zehirli vesveselerinin 
bulunduğu kitapların yayınlanmasıyla telafi edilemez tehlikeler 
ortaya çıkmıştır.   

İkincisi: Bu yorum akımı herkişiye farz olan hususlardan 
alıkoymaktadır. Bu akıma engel olma ve tehlikesini sonlandırma 
vesilelerinden bazıları şöyledir: 

* İslâmî hükümetlerin bu tehlikeli musibete karşı koymaya 
çağrılması, değişmez saygınlıkları hedefleyen fikir hürriyeti ile 
yıkıcı serbestlik anlamındaki hürriyet arasındaki farkın ortaya 
konulması. Bu hükümetlerin yayınevlerini, kültür merkezlerini ve 
yayın kuruluşlarını kontrol ederek bağlayıcı yaptırımlar 
uygulaması, genel İslâm bilincini yeni neslin ve üniversite 
gençliğinin gönüllerinde yerleştiren çalışmalar yapması, dinî 
içtihat, doğru tefsir ve nebevî hadisleri şerh etme ölçülerini tarif 
etmesi. 

* Tartışma panelleri düzenlenmesi münasebetiyle dinî 
ilimler ve terimlerine dair derslerde derinleşmeye yönlendirici 
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vesileler edinmek, dinî kayıtlarla, Arap dili usulüyle ve dindeki 
ittifaklarla kayıtlı içtihada cesaretlendirmek. 

* Bu yönelişlerin tamamıyla olumlu metoda göre tartışma 
alanını genişletmek. 

* İslâmî araştırmalarda uzman olan kimselerin ciddi ilmî 
reddiyelere yoğunlaşmaları ve çeşitli dergilerde özellikle de 
öğretim metoduyla onların makalaleriyle münakaşaya 
cesaretlendirilmeleri. 

* Akide, hadis ve şeriat konularında yüksekokul okuyan 
bazı öğrencilerin risalelerdinde bu görüşte olanların fikirlerini ve 
iddialarını ciddî anlamda reddeden hakikatleri yayınlamak üzere 
konu edinmeye yönlendirilmeleri. 

* Devlet İsl’âm Fıkhı Cemiyeti’ne bağlı olarak çalışma 
grubu oluşturulması, bununla beraber ciddî araştırmaların 
kitaplaştırılmasına hazırlık olarak, reddiyeler hazırlanması için bu 
konuda telif edilen eserleri kapsayan bir kütüphane kurulması, bu 
konuda araştırma yapanlar arasında İslâm âleminde ve bunun 
dışında çeşitli araştırma kuruluşlarının teminatı altında yarışma 
düzenlenmesi. Allah en iyi bilendir.”212   

  

                                                

212 Mecelletu Mecmau’l-Fikhi’l-İslâmî (4/16 karar no: 146) 
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Modern Yorumcular ve Garip Terimler 

Bu metodun savunucularının genel olarak düşünceleri 
kelimeleri yapmacıklaştırmak ve yabancılaştırmak amacıyla 
terimleri yuvarlamaktır. 

Kitaplarında ve tasniflerinde yaygın metotları, 
kendilerinden başkasının bilmediği yeni anlamlar yüklemek için 
terimlerin sonuna “viyye” eklemektir. 

“Es-Selefiyye” kelimesini; “Selfeviyye”, “es-selefî” 
kelimesini de; “selfevî” şekline getirmişlerdir. 

“el-Usuliyye” kelimesini; “Usulviyye”, “el-Usuliyyun” 
kelimesini de: “Usulviyyun” şekline getirmişlerdir. 

“en-Nassiyun” kelimesini; “Nasviyyun”, “el-Mâzî” kelimesini 
“Mazviyye” şeklinde getirmişlerdir. 

“Et-Tarih” ve “et-Tarihî” kelimelerini: “Tarihevî” veya 
“Tariheviyye” şeklinde çekerler. “el-Ahlakiyye” kelimesi “el-
Ahlakaviyye” haline gelmiştir. “el-İslâmî” kelimesi; “İslâmevî” 
veya “İslâmeviyye” haline gelmiştir. 

Gnostizm, Epistomoloji, Ampirizm, Futurizm, Antoloji, 
Bolşevizm, Menşevizm, Diyalektik, Skolastizm, Zemkanizm, 
Mekanizmatizm, Simyoloji, Hermonotik, Demagoji gibi bütün bu 
terimleri kullanmalarında hileci bir üslup eşlik eder. 

Onların “loji” ile biten kelimelere karasevdaları vardır. 
Mesela onlardan birinin: “Saykoloji, sosyoloji ve interpoloji’ye 
göre” dediğini görürsün. 



167 

 

Kültürlülerin basit bulduğu, birçok kimsenin gözünü 
kamaştıran ve ilim zannedilen daha başka kelimeler de vardır. 
Kendilerine “aydın”, “medenî”, “çağdaş” denilmesi için 
meclislerde bunları dillerine dolarlar ve kitaplarında bu kelimeleri 
kaleme alırlar!! 

Bu yorumcuların ilmine ve bu konuda derin bilgi sahibi 
olduklarına şahitlik ederler ama bununla beraber sözlerinden bir 
şey anlamazlar. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: 

َمنافقَعليمَالل ِسان تيَكلُّ َأخوَفَماَأخافَعلىَأمَّ  إنَّ

“Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en çok 
korkutanı dili âlim olan her münafıktır”213  

Kendilerinin de anlamadıklarını itiraf etmeleri şaşırtıcıdır! 
Muhammed Arkun’un kitaplarını tercüme eden Haşim Salih, 
şunu itiraf ediyor: “Bu terimleri anlayabilmek ve kullanılan 
kelimelerden kastedilen anlamı düşünebilmek için Fransız 
Lisesinde on sene, bazıslarının da üç sene okuması gerekir.”214 

  

                                                

213 Ahmed (143) El-Elbanî, Sahihu’l-Cami’de (239) sahih demiştir. 
214 Eyne Huve’l-Fikri’l-İslâmiyi’l-Muasır kitabının mukaddimesinde. 
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Ehl-i Sünnet’in Şer’î Nasları Anlamada Usul 

ve Kaidelerinden Bazıları 

İslâm, şer’î nasların anlaşılması, ayakların kaymaması 
veya anlayışların sapmaması için açık kaidelerle gelmiştir. Bu 
kaideler delil getirmenin doğruluğu için ana merkezdir. Kişi 
Allah’ın muradını ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
muradını ancak kitap ve sünnetin delaleti konusunda anlayışının 
istikamet üzere olmasından sonra bilebilir. 

Fikirler, görüşler ve sapıklıklar ancak kötü anlayış 
sebebiyle ortaya çıkmıştır. 

Şayet naslar insanlara bırakılsaydı herkes kendi meyline, 
anlayış ve aklına göre anlar ve insanlar anlayış konusunda uzak 
ayrılıklara düşerlerdi. Bu yüzden nasları anlama konusunda ilmî 
usullere bağlı kalmamız zorunludur. 

Bu usul kaidelerinden bazıları şunlardır: 

Birincisi: Şer’î Nasları Anlamada Salih Selef’in 
Menhecine Müracaat Etmenin Gerekliliği 

Bir kimse: “Neden başkalarına değil de selefin menhecine 
uymamız gerekiyor? Onlar da diğerleri gibi insan değil midir? 
Uymanın gerekliliği konusunda neden onları tahsis ediyoruz? 
Diyebilir. 

Nitekim bugünkü yazarların çoğu “Onlar ricalse, biz de 
ricaliz” diyorlar.  
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Deriz ki: Şüphesiz salih selef, bu ümmette başkalarında 
olmayan özellikleri kendilerinde bulundurmakla ayrıcalıklıdırlar. 
Onlar kitap ve sünnette gelen doğru anlayışın ve amelî 
uygulamanın örnekleridirler.  

Pek çok açıdan şer’î deliller kitap ve sünnet naslarında 
selefin anlayışına müracaat etmenin gerekli olduğuna delalet 
etmektedir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

1- Allah Azze ve Celle onların yoluna ve menhecine 
muhalefet edenleri can yakıcı azapla tehdit etmiştir: 

ُسوَلَِمْنََبْعِدََماََتَبيََّنََلُهَاْلُهَدىََوَيتَِّبْعََغْيَرََوَمْنَيُشََ اِقِقَالرَّ
ا  َسِبيِلَاْلُمْؤِمِنيَنَنَُول ِِهََماََتَولَّىََونُْصِلِهََجَهنََّمََوَساَءْتََمِصير 

“Her kim, kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan 
sonra, Peygambere muhalefet eder ve mü'minlerin yolundan 
başka bir yola tâbi olursa, onu girdiği yolda bırakırız ve 
cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir.” (Nisa 115) 
Müminlerin yoluna aykırı bir anlayış yolunu tutan kimseyi Allah 
can yakıcı şekilde cezalandırmakla tehdit etmiştir. “Müminlerin 
yolu” ifadesinin kapsamına girenlerin ilkleri, Kur’ân nassıyla ilk 
müminlerdir. Allah onlardan razı olsun: 

ََوالَِّذيَنَ ََواْْلَْنَصاِر َاْلُمَهاِجِريَن َِمَن لُوَن َاْْلَوَّ اِبُقوَن َوالسَّ
ََُعْنُهْمََوَرُضواََعْنهَُ ََرِضَيَاّللَّ َاتََّبُعوُهْمَِبِإْحَسان  ََلُهْمََجنَّات  ََوأََعدَّ

اََذِلَكَاْلَفْوُزَاْلَعِظيمَُ  َتْجِريََتْحَتَهاَاْْلَْنَهاُرََخاِلِديَنَِفيَهاَأََبد 
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“Muhacirlerden ve Ensardan (İslâm yolunda) 
yarışanların öncüleriyle, onlara güzellikle tâbi olanlardan 
Allah hoşnud olmuş, onlar da Allah'tan hoşnud olmuşlardır. 
Allah onlara, içinde dâimi kalacakları, (ağaçları) altından 
ırmaklar akan cennetler va'detmiştir. İşte bu, en büyük 
kurtuluştur.” (Tevbe 100) 

Ömer b. Abdilaziz rahimehullah şöyle demiştir: “Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem sünnetler koydu. Ondan sonraki 
idareciler de sünnetler koydular. Bunlara tutunmak, Allah’ın 
kitabına tabi olmaktır, Allah’a itaati mükemmelleştirmektir, 
Allah’ın dininde kuvvettir. İnsanlardan hiçbiri onu bozamaz, 
değiştiremez ve ona aykırı bir görüşte bulunamaz. Onun yolunda 
giden hidayet bulmuştur. Ondan yardım isteyen yardım görür. 
Kim de onu terk ederek müminlerin yolundan başkasına uyarsa 
Allah onu döndüğü yerde bırakır ve cehenemme sokar. O ne kötü 
bir dönüş yeridir.”215  

2- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara tabi olmayı ve 
onların menhecinde gitmeyi şu hadisinde emretmiştir:  

َالمهدي ِين،َ اشدين َالرَّ َالخلفاء َوسنَّة َبسنَّتي فعليكم
واَعليهاَبالنَّواجذ  عض 

“Size sünnetimi ve hidayete erdirilmiş raşid 
halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerle 

                                                

215 Hileytu’l-Evliya (6/324) 
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sarılın.”216 

İbnu’l-Kayyım rahimehullah şöyle demiştir: “Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem ashabının sünnetini kendi sünnetine 
bağlamış ve kendisinin sünnetine tabi olmayı emrettiği gibi her 
ikisine birlikte uymayı da emretmiştir. Bu emri öyle mübalagalı bir 
ifadeyle söylemiştir ki azı dişlerle sarılmayı emretmiştir.”217 

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: “Ey 
kurrâlar/okuyucular topluluğu, Allah’tan korkun! Sizden 
öncekilerin yoluna tutunun. Yemin ederim ki onlara tabi olursanız 
oldukça öne geçersiniz. Şayet terk ederek sağa ve sola 
ayrılırsanız uzak bir sapıklığa düşersiniz.”218 

3- Şüphesiz salih selef, ilim ve amel bakımından bu 
ümmetin en faziletlileri ve en hayırlılarıdırlar. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

 الذينَيلونهم،َثمَالذينَيلونهمخيُرَالنَّاسَقرني،َثمَ

“Asırların en hayırlısı benim asrımdakiler, sonra 
onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan sonra 
gelenlerdir.”219 

İbn Teymiyye rahimehullah şöyle demiştir: “Kitabı, sünneti 

                                                

216 Tirmizi (2600) Ebu Davud (3991) el-Elbani Sahihu’l-Cami’de 
(4314) sahih demiştir. 

217 İ’lamu’l-Muvakki’in (4/140) 
218 İbn Abdilberr, Camiu Beyani’l-İlm ve Fadlih (3/184) 
219 Buhari (2458) 
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ve bütün gruplar içinde Ehl-i Sünet ve’l-Cemaat’in üzerinde ittifak 
ettikleri esasları düşünen kimse zorunlu olarak bilir ki; ameller, 
görüşler, akideler ve diğer konulardaki bütün faziletlerde bu 
ümmetin çağlarının en üstünü ilk asırdakilerdir. Sonra onlardan 
sonra gelenler ve sonra onlardan da sonra gelenlerdir. Nitekim 
bu husus Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den birçok yönden 
sabit olmuştur. Şüphesiz onlar, ilim, amel, iman, akıl, dindarlık, 
açıklama ve ibadet bakımlarından sonrakilerden üstündürler. 
Onlar karşılaşılan her sorunu açıklamada önceliklidirler. Bu 
gerçeği ancak İslâm dininde zorunlu olarak bilinen hususlara 
karşı büyüklenen ve Allah’ın bir ilim üzere saptırdığı bir kimse 
reddeder. Eş-Şafiî Risale’sinde ne güzel söylemiş: “Onlar (selef) 
her ilimde, akılda, dindarlıkta, fazilette, ilme ulaştıran veya 
hidayete yetiştiren her vasıtada bizden üstündürler. Onların 
görüşü, bize kendi görüşümüzden daha hayırlıdır.”220 

4 – Fitnelerin, ihtilafların ve fırkalaşmaların meydana 
geldiği zamanda onların üzerinde bulundukları şeye sarılmak 
kurtuluş sebebidir. Abdullah b. Amr radıyallahu anhuma’dan: 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

َبنيَإسرائل قتَعلىَثنتينَوسبعينَملَّةَإنَّ رقَوتفتَتفرَّ
تيَعلىَثلثَوسبعينَملَّة َملَّةَواحدةكلََُّأمَّ  همَفيَالنَّارَإلَّ

 أصحابيماَأناَعليهَوقالَ ومنَهيَياَرسولَاّلل؟َقالوا

“Şüphesiz İsrail oğulları yetmiş iki fırkaya bölündüler. 
Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacak, biri dışında 

                                                

220 Mecmuu’l-Fetava (4/157) 
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hepsi de ateşte olacaktır.” Dediler ki:  

“O (kurtulan) hangisidir ey Allah’ın rasulü?” Şöyle buyurdu:  

“Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda 
olanlar”221 

Bu hadis, hak ile batıl arasındaki ayırıcı çizginin sahabenin 
üzerinde oldukları yola tabi olmak olduğunu gösteriyor. 

5- Onlar Allah Teâlâ’nın muradını ve rasulünün muradını 
başkalarından iyi bilirler. Bu onların, menheclerini öncelikli kılan 
en önemli ayrıcalıklarıdır. 

Allah Teâlâ onları zihin uyanıklık, dildeki fesahat, ilimde 
kapsamlılık, ilim almada kolaylık, güzel anlayışta hızlılık, güzel 
niyet ve rab Teâlâ’dan sakınma hasletleriyle özel kılmıştır. 

Arapçanın tabiatı, mizacı ve doğru anlamları onların 
fıtratlarında ve akıllarında yerleşmişti. Onların isnada, ravilerin 
durumlarına, hadis illetlerine, cerh ve ta’dile, usulcülerin 
koydukları kaidelere bakmaya ihtiyaçları yoktu. Onlar bütün 
bunlara muhtaç değildiler. Onlar için sadece iki durum söz 
konusu idi: 

Birincisi: Allah Teâla şöyle buyurdu, rasulü sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu denilmesi. 

                                                

221 Tirmizi (2641) el-Elbani Sahihu’l-Cami’de (9474) hasen olduğunu 
söylemiştir. 
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İkincisi: Bunun anlamı şu ve şudur denilmesi. 

Onlar bu iki girişte insanların en mutluları ve bu ümmetten 
en nasiplileri idiler. Bu iki konuda birleşmeleri onları 
kuvvetlendirmişti.”222 

Onlar nasları ve delalet ettiği anlamları anlamaya 
başkalarından daha yakındırlar. Zira Kur’ân onların üzerine, 
onların diliyle inmiştir.223  

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında 
kendilerine indirileni açıklıyordu. Onlara anlaşılması zor gelen 
konuları ve çeşitli din meselelerini anlatıyordu. 

Nitekim onlar, İbn Teymiyye rahimehullah’ın da dediği gibi, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den Kur’ân’ın hem lafzını 
hem de anlamını öğrenmişlerdi.224 

Kur’ân’ı metni, anlamları, kaideleri ve kayıtları ile 
öğreniyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları yerleşmiş 

                                                

222 İ’lamu’l-Muvakkiin (4/149) 
223 Bu hususu İbn Mesud radıyallahu anh’den gelen şu söz 

pekiştirmektedir: “Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki, 
Allah’ın kitabındaki her surenin ne hakkında nazil olduğunu muhakkak 
bilirim. Her bir ayetin hangi konuda indiğini bilirim. Şayet bir kimsenin 
Allah’ın kitabını benden daha iyi bildiğini bilsem, bineğime biner ve onu 
bulurdum.” Muslim Sahih’inde (2463) rivayet etmiştir. İbn İshak, 
Mucahid’den şöyle dediğini rivayet eder: “Kur’ân’ı İbn Abbas 
radıyallahu anhuma’ya üç defa arz ettim. Her ayette durdum ve ona ne 
hakkında ve nasıl nazil olduğunu sordum.” Siyeru A’lami’n-Nubela 
(4/450) 

224 Mecmuu’l-Fetava (13/384) 
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sağlam bir din, hiçbir gizliliği ve karışıklığı olmayan apaçık bir 
hüccet üzerinde bırakmıştı.  

ها،َلَيزيغَعنهاَقدَتركُتكمَعلىَالبيضاءَليُلهاَكنهار
َ َهالك   بعديَإلَّ

“Sizleri gecesi gündüzü gibi aydınlık olan bir yolda 
bıraktım. Benden sonra bundan ancak helak olan kimse 
sapar.”225 Gizli, zor ve karışık gelen herşeyin açıklaması ve 
aydınlığı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahabelerinin 
ilminde mevcut idi. 

Ömer b. El-Hattab radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu 
anhuma’ya şöyle demiştir: “Bu ümmet peygamberleri ve kıbleleri 
bir olduğu halde nasıl ihtilaf ederler?” İbn Abbas radıyallahu 
anhuma dedi ki: “Ey Müminlerin emiri! Kur’ân ancak bizim 
üzerimize indi ve biz onu okuduk. İnen ayetleri öğrendik. 
Şüphesiz bizden sonra Kur’ân’ı okuyan ve hangi konuda 
indirildiğini bilmeyen kimseler olacaktır. Bunun üzerine onlar bu 
konuda görüş bildirecekler. Görüş bildirdikleri zaman da ihtilaf 
edecekler ve ihtilaf ettikleri zaman birbirleriyle 
savaşacaklardır…”226 

Şatıbî rahimehullah şöyle demiştir: “Bu yüzden şer’î delile 
bakan herkesin öncekilerin anlayışını ve onların üzerinde 
bulundukları uygulamayı gözetmesi gerekir. İlim ve amel 

                                                

225 İbn Mace (43) el-Elbanî Sahihu’l-Cami’de (7818) sahih demiştir. 
226 El-Kasım b. Sellam, Fadailu’l-Kur’ân (103) 



176 

 

bakımından en doğruya ulaştıranı ve en sağlamı budur.”227 

Hafız İbn Receb el-Hanbelî rahimehullah şöyle demiştir: 
“Bütün bu ilimlerden faydalı olanı; kitap ve sünnet naslarını ve 
bunların anlamlarını anlamayı, sahabe, tabiin ve onlara tabi 
olanlardan rivayet edilen Kur’ân ve hadis anlamlarıyla, helal, 
haram, zühd, incelikler, bilgiler ve diğer meselelerde onlardan 
gelen sözlerle kayıtlamaktır.”228 

Hafız İbn Abdilhadi rahimehullah şöyle demiştir: “Bir ayet 
veya bir hadis hakkında, selef zamanında bulunmayan, onların 
bilmedikleri ve ümmete açıklamadıkları bir yorum ortaya koymak 
caiz değildir. Zira bu, onları hakkı bilmemekle ve ondan 
sapmakla itham etmeyi, sonradan gelen bu itirazcının da daha 
doğru yolda olduğu iddiasını içerir.”229 

İbn Teymiyye rahimehullah şöyle demiştir: “Her kim Kur’ânı 
veya hadisi sahabe ve tabiin tarafından bilinmeyen bir şekilde 
açıklarsa o kimse Allah’a iftira etmiş, Allah’ın ayetleri konusunda 
haktan yüz çevirmiş ve sözü yerinden çıkarmıştır. Bu zındıklık ve 
ilhad kapısını açmaktır. Bunun da batıl olduğu İslâm dininde 
zorunlu olarak bilinir.”230 

“Selef de masum olmayan insanlardır, nasıl olur da onlara 
tabi olmamız bağlayıcı kılınır?” sözüne gelince, 

Cevap: Masumluk/korunmuşluk fertler hakkında değil, 
menhec hakkındadır. Fertler ise masum değillerdir. Onların 

                                                

227 El-Muvafakat (3/77) 
228 Fadlu İlmi’s-Selef (6) 
229 Es-Sarimu’l-Menkî (1/497) 
230 Mecmuu’l-Fetava (13/243) 
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üzerinde yürüdükleri menhec ise, eksiklik ve kusurun dâhil 
olamayacağı şekilde masumdur. Zira ümmet sapıklık üzerinde 
birleşmez. Onların menhecinin özü; kitap ve sünnete kişilerin 
görüşleriyle itiraz etmeksizin tabi olmak ve bu iki aslın 
anlaşılmasında arap diline dayanmaktır. 

İkincisi: Allah’ın Kelamından Ve Rasulullah 
Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in Kelamından 
Kastedilenin Anlaşılması İçin Arap Diline 

Başvurmak 

Allah Teâlâ insanlığa gönderdiği risaletin sonuncusunun 
arap dilinde olmasını dilemiştir. 

 ِإنَّاَأَْنَزْلَناُهَُقْرآَن اََعَرِبيًّاََلَعلَُّكْمََتْعِقُلونََ

“Biz onu iyice anlayasınız diye arapça bir Kur'ân olarak 
indirdik” (Yusuf 2) 

ََيْعَلُمونََ َلْتَآََياتُُهَُقْرآَن اََعَرِبيًّاَِلَقْوم  َُفص ِ  ِكَتاب 

“Anlayan bir kavme, âyetleri açıklanmış arapça bir 
Kur’ân indirdik” (Fussilet 3) 

 إناَجعلناهَقرآناَعربياَلعلكمَتعقلون

“Biz bu Kitab'ı, aklınızı kullanasınız diye arapça bir 
Kur'ân kıldık” (Zuhruf 3) 
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َ ق  َُمَصد ِ ََوَهَذاَِكَتاب  اََوَرْحَمة  َوِمْنََقْبِلِهَِكَتاُبَُموَسىَِإَمام 
 ْنِذَرَالَِّذيَنََظَلُمواََوبُْشَرىَِلْلُمْحِسِنينََِلَسان اََعَرِبيًّاَِليَُ

“Kur'ândan önce rehber ve rahmet olmak üzere 
gönderilen Musa'nın kitabı vardır. Kur'ân ise, zulmedenleri 
uyarmak, iyilik edenleri de müjdelemek için Arapça olarak 
gönderilmiş, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitaptır” 
(Ahkaf 12) 

Bundaki hikmet şu olabilir: bu dil, insanî dilleri kelimelerinin 
genişliğinin zirvesine ulaştıran merdivendir. Taşıdığı anlamlar 
bakımından diller arasında onu yeterli kılan ve ifadesini en güçlü 
kılan üslup zenginliğine sahiptir. Kur’ân’ın kelimeleri, bu 
kelimelerin terkipleri, üslupları ve anlamları arapçadır. Allah 
Teâlâ’nın kitabının anlamları arap dilinin anlamlarına uygundur. 
Nitekim lafızları da arap dilinin lafızlarına uygundur. Bu yüzden 
hiç kimsenin Allah’ın ve rasulünün kelamını bu açı olmaksızın 
anlaması mümkün değildir. 

Şatıbî rahimehullah şöyle der: “Şeriate bakan, onun usulü 
ve ayrıntıları hakkında konuşan kimsenin kendisi arap olmadıkça 
veya arabın ulaştığı nokta kadar arapçayı bilmedikçe hiçbir 
hususta konuşmamalı… Bu dereceye gelmemişse Kur’ân 
anlamlarını anlamada başkasına uymak ona yeterlidir. İlminde 
ehil olana sormadıkça Kur’ânı anladığı hususunda kendini iyi 
zannetmemelidir.”231 

Selef ve onların yolunda olanlar kitap ve sünnetin anlamları 

                                                

231 El-İ’tisam (1/503) 
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hususunda arapça dilinden, şiirinden ve diğer konulardan delil 
getirmeye devam etmişlerdir. 

İbn Teymiyye rahimehullah şöyle demiştir: “Hitap 
olunduğumuz arapçayı bilmek, Allah’ın ve rasulünün sözlerindeki 
maksadı fıkh etmemizi/anlamamızı sağlar. Yine kelimelerin 
anlamlara delaletini bilmek de böyledir. Zira bidat ehlinin 
sapıklığının genel sebebi budur. Çünkü onlar Allah’ın ve 
rasulünün kelamını kendi iddia ettikleri anlamlara yorumladılar. 
Hakikatte ise durum böyle değildir.”232 

Bu yüzden el-Hasen rahimehullah şöyle demiştir: “Acemler 
(arap olmayanlar) olmayacak yorumlarla sizi helak ettiler”233 

İmam Şafii rahimehullah şöyle demiştir: “İnsanlar ancak 
arap dilini terk edip Aristotales’in diline meyletmeleri sebebiyle 
cahil kalmışlar ve ihtilaf etmişlerdir.”234 

Allah’ın kitabını anlamak isteyen kimse ancak arap dili 
yönüyle anlar. Başka türlü anlamasına yol yoktur.235 

İmam Malik rahimehullah şöyle demiştir: “Arap dilini 
bilmeden Allah’ın kitabını tefsir eden kimse 
cezalandırılmalıdır.”236 

Mucahid rahimehullah’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: 
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kimsenin, şayet arap 

                                                

232 Mecmuu’l-Fetava (7/116) 
233 El-İ’tisam (1/503) 
234 Siyeru A’lami’n-Nubela (10/74) 
235 El-Muvafakat (2/64) 
236 Beyhaki, Şuabu’l-İman (2/425) 
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dilini bilmiyorsa Allah’ın kitabı hakkında konuşması helal 
değildir.”237  

Ebu Ubeyd dedi ki: el-Asmaî’nin şöyle dediğini işittim: Halil 
b. Ahmed’in şöyle dediğini işittim: Eyyub es-Sahtiyanî 
rahimehullah’ın şöyle dediğini işittim: “Irak’taki zındıklığın genel 
sebebi arapçayı iyi bilmemeleridir.”238 

Arap dilini bilmemek Allah ve rasulünün maksatlarını 
anlamada hataya sebep olmaktadır. Bunun bazı örnekleri şu 
şekildedir: 

Şu ayete dayanarak kişinin dokuz kadın 
nikâhlayabileceğini iddia eden olmuştur: 

َساِءََمْثَنىََوثَُلَثََوُرَباعََ  َفاْنِكُحواََماََطاَبََلُكْمَِمَنَالن ِ

“…Sizin için uygun olan kadınlarla ikiye, üçe ve dörde 
kadar evlenin.” (Nisa 3) dört, üç ve ikinin toplamı dokuz eder. 

Kurtubî rahimehullah şöyle demiştir: “Bu tamamen arap dili 
konusundaki cahilliktendir… Şüphesiz Allah Teâlâ en fasih 
arapçayla hitap etmiştir. Araplar ise dokuzu ifade etmek için 
ikişer, üçer, dörder demezler. Aynı şekilde on sekiz demek 
yerine: “falana dört, altı ve sekiz ver” diyen kimseyi de çirkin 
görürler.”239 

                                                

237 El-Burhan Fi Ulumi’l-Kur’ân (1/292) 
238 Ebu Hatim, Kitabu’z-Ziyne (86) 
239 Tefsiru’l-Kurtubi (5/17) 
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Ayette kastedilen bunların hepsini toplamak değil, bu 
sayılar arasında tercih yapmaktır. Şayet hepsini toplamak 
kastedilseydi dokuz denilir, bunun yerine daha uzun ve 
açıklaması daha az cümle kullanılmazdı.240 

Şu ayette sadece domuz etinin zikredilip yağının 
zikredilmemesi sebebiyle domuzun sadece etinin haram 
kılındığını, yağının ise helal olduğunu iddia eden görüş: 

ُمََوَلْحُمَاْلِخْنِزيرَِ َمْتََعَلْيُكُمَاْلَمْيَتُةََوالدَّ  ُحر ِ

“Size, ölü, kan, domuz eti… haram kılındı…” (Maide 3) 

Şayet lahm/et kelimesinin arap dilinde hem eti hem de yağı 
kapsadığı bilinseydi bu görüş söylenmezdi. Şahm/yağ kelimesi 
ise böyle değildir. Zira yağ kelimesi, et hakkında kullanılmaz.241 

Allah Teâlâ’nın şu ayetinde anlamın elden kaçırmak olduğu 
iddiası: 

َأَْنََلْنََنْقِدَرََعَلْيهَِ  َفَظنَّ

“Zannetmişti ki, biz kendisine güç yetiremiyeceğiz.” 
(Enbiya 87)  

Şayet buradaki “nakdira” kelimesinin “sıkıştıracağız” 

                                                

240 İbn Cuzey, et-Teshil (1/232) 
241 Bkz.: Tefisru’l-Kurtubi (2/222) Tefsiru İbn Kesir (3/16) 
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anlamında olduğu bilinseydi böyle bir düşüşle alçalınmazdı. 

Bazıları şu ayetteki: 

َ  َيْأتُوَكَِرَجال 

“Yürüyerek gelsinler…” (Hac 27)  “ricalen” kelimesiyle 
erkeklerin kastedildiğine inanırlar. Bu yüzden bu ayeti bekar 
kızların muskalarına, onlara evlenecekleri erkekleri getirsin diye 
yazarlar!! Ayetteki anlam ancak ayakları üzerinde yürüyerek 
gelmektir. 

Şatibî rahimehullah Kur’ân’ı ilimsiz olarak tefsire kalkışan 
bu kimselerin durumuyla ilgili olarak şöyle der: “Allah ve 
rasulünün kastettikleri şeyi anlamaya yarayan arapça ilmini 
bilmedikleri halde, arapça olan Kur’ân ve sünnet hakkında 
konuşmaya hırs gösterirler. Dini kendi anlayışlarına göre 
parçalarlar, bu anlayışlarını din edinirler ve ilimde köklü 
kimselere muhalefet ederler. Kendi nefislerine güzel zanda 
bulunduklarından ve öyle olmadıkları halde kendilerinin içtihat ve 
istinbata ehil olduklarına inandıklarından bu tavrın içine girerler.  

Nitekim onlardan birisine: 

َِفيَهاَِصرٌَّ  ِريح 

“kavurucu soğuğu242 bulunan bir rüzgar..” (Al-i İmran 
117) ayeti hakkında sorulunca şöyle demiştir: “Bu ayetteki sırr 

                                                

242 Sırr kelimesi şiddetli soğuk demektir. Bkz.: Lisanu’l-Arab (4/450) 
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kelimesi sarsar (yani geceleyin öten cırcır böceği)243 demektir” 
der.”  

Üçüncüsü: Nasları anlamada selefin koyduğu 
usul ve kaidelere başvurmak 

Selefin şer’î nasları anlama hususunda üzerinde gittikleri 
kaideleri ve esasları vardı. Bu kaideleri ilk toplayan ve 
açıklayarak şerh eden İmam Şafiî’nin er-Risale adlı kitabıdır. Bu 
kitap kendisinden sonraki fıkıh usulü ilmine dair kitapların bir 
çekirdeği olmuştur. 

Kaidelerin toplanmasıyla kastedilen; kitap ve sünnet 
naslarından dinî hükümler çıkarmanın sınırlarının 
belirlenmesidir. Bu yüzden nasları yeniden yorumlama bidatinin 
sahipleri İmam Şafiî ve er-Risale adlı kitabına çirkince saldırırlar. 
Arkun, İmam Şafiî ve er-Risale kitabı hakkında şöyle diyor: 
“İslâmî aklı hapsetmiş, onu belirli menhecin duvarları arasına 
sokmuştur.”244 

İmam Şafiî’nin İslâm’da teşrî kaynaklarını kitap, sünnet, 
icma ve kıyas ile sınırlaması hakkında şöyle der: “İşte bu büyük 
hilenin yayılmasına fırsat vermiştir. Şeriatın aslının bizzat ilahî 
olduğu düşüncesi büyük bir kuruntudur.”245 

O, el-Cabirî’ye göre: “Arap aklının en büyük şeriat 
koyucusudur” çünkü o: “Nassa, arap aklına ve aklın faalliğine 

                                                

243 bkz.: el-İ’tisam (1/179) 
244 Tarihiyetu’l-Fikri’l-Arabiyi’l-İslâmi (74) 
245 Tarihiyetu’l-Fikri’l-Arabiyi’l-İslâmi (297) 
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karşı temel başvuru yetkisi vermiştir.”246 

Eş-Şerafî ise açıkça şöyle diyor: “Bugün Şafiî’nin menhec 
usulüne sarılmak kabul edilemez. Zira kitap ve sünneti Şafiî’nin 
anladığı ve yorumladığı gibi anlamak, öncekilerin zamanında 
olmayan metodik çıkmazlara götürür.”247 

Bu ekolün mensupları fıkıh usulü için yeni kaideler 
konulmasını talep ederler. 

El-Cabirî şöyle diyor: “Biz sadece gerçek yenilik isteyen ve 
bunun zorunluluğunu hisseden müçtehitlerin fikirlerini, fiilen 
bizzat usul kaideleri koymaya ve meydana gelen gelişmelere 
uygun olarak yeni bir menhec çıkarmak amacıyla bunun yeniden 
kurulmasına yönlendirmek istiyoruz.”248  

Fıkıh usulü ilmini değiştirme davetini temize çekerek şöyle 
diyor: “Amaç belirli bir zamanda en üstün yolla teşrî hikmetini 
gerçekleştirmek olduktan sonra, başka menhec kaidelerine 
dayanmamızda bir engel yoktur.”249  

Muhammed eş-Şerafî şöyle der: “Fakihlerin koydukları 
fıkıh kaideleri hakikatinde bizatihi dinîn tabiatinden değildirler. 
Bunlar sadece insanlar tarafından konmuş kaidelerdir. Bunlar 
adalete, eşitliğe ve insan haklarına aykırı olabilmiştir.”250 

                                                

246 El-Cabiri, Tekvinu’l-Akli’l-Arabi (105) el-Cabiri, Beyyinetu’l-Akl 
(22) 

247 Abdulmecid eş-Şerafi, Libenat (143) 
248 Vichetu Nazar (63) 
249 Vichetu Nazar (62) 
250 Muhammed eş-Şerafi, el-İslâm ve’t-Tarih (64) 
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Âlimlerin hüküm çıkarmak için koydukları bu kaideleri 
devre dışı bırakan bu davetin hedefi, şer’î naslar hakkında 
istedikleri gibi oynamalarını sağlamaktır. 

Nasları Anlamak İçin Bazı Kâideler 

Âlimlerin şer’î nasları anlamak için koydukları bazı kaideleri 
özet olarak zikredelim: 

1- Sebebin Özel Oluşuna Değil, Lafızların Genel 

Oluşuna İtibar Edilir: 

Bu kaideyi âlimlerin geneli ifade etmişlerdir. Bir olay 
hakkında ayet inebilir veya o olay sebebiyle bir hadis söylenmiş 
olabilir. Bunların lafızları hem o olayı hem de başka şeyleri 
kuşatıcıdır. O zaman ayetin veya hadisin lafzının genel ifadesi ile 
amel etmek gerekir. Hüküm bu sebebe özel kılınmaz. 

Ümmet had cezaları, kefaretler, miraslar, nikah, boşanma 
ve başka meselelerdeki ayetlerin ümmetin tamamını 
kapsadığında icma etmiştir. Bununla beraber bu hükümlerin 
bazıları belirli kimseler hakkında inmiştir. 

Yeniden yorumlama ekolünün mensupları bu kaideden 
kesin olarak uzaklaşmışlar, ayetleri ve hadisleri nüzul 
sebeplerine özel kılmışlardır. 

Bu yorumun neticesi dini hükümler konusunda çözülmedir. 
Zira Kur’ân belli sebepler için nazil olmuş ve bu sebepler ortadan 
kalkmıştır. Bunun ardından Kur’ân ile amel de son bulur! 

Onlardan biri, vela ve bera (Allah için dostluk ve Allah için 
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düşmanlık) ayetleri hakkında şöyle diyor: “Vela ve bera 
akidesinin yardımcıları tarafından öne sürülen Kur’ânî delillerin 
doğruluğunu kabul etmenin bir dayanağı yoktur. Zira naslar 
açıktır ki yorum ihtimali taşımamaktadır. Lakin çirkinlik ve kan 
dökme yardımcılarının sunduklarından daha doğru şekilde 
yorumlanması ihtimali vardır. 

Bu ayetlerin anlamını, “Sebeplerin özel oluşuna değil, 
lafızların genel oluşuna itibar edilir” kaidesiyle, herhangi bir 
şekilde mutlak zaman ve mutlak mekan hakkında 
genelleştirmeye imkan yoktur. Ayetler bize belli bir zamanı ve 
belli şartları anlatmaktadır. İki kardeş veya iki akraba arasındaki 
duygusal durumun ifade edilmesi, yeni devletin sırlarına 
ulaşmaya engeldir. Nitekim Kur’ân onlarla dostluktan yasaklama 
konusunda, o zamanı, o anki şartları ve mekânı, daha sonrasını 
ve daha öncesini asla kapsamayacak bir açıklıkta bağlayan, nas, 
lafız ve anlam getirmiştir.” 

Sonra şöyle diyor: “Ağız dolusu şöyle demek mümkündür: 
“Sebeplerin özel oluşuna değil, lafızların genel oluşuna itibar 
edilir” ve “Nassa rağmen içtihad olmaz” kaideleri gibi beşeri fıkıh 
kaidelerine hayır!”251 

El-Cabirî, dinin asrın şartlarına ve değişen durumlara 
şiddetle uyum sağlaması için hükümleri nüzul sebeplerine 
bağlamaya davet ederek şöyle diyor: “Bu geniş ve büyük bir 
kapıdır. Durumların farklılığı ve konumların değişmesiyle 
uygulamada da değişiklik yapılması konusunda içtihat etmek 

                                                

251 Mısır’lı yazar Seyyid el-Kumenî http://quemny.blog.com 
sitesindeki “Nazariyetu En Kullu Muslim İrhabî” başlıklı makale. 
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suretiyle hükümler üzerine akla uygun olanlar açılabilir.”252  

El-Cabirî, hırsızın elinin kesilmesi cezasını, ayetin nüzul 
sebebine bağlamaya örnek veriyor: Araplar İslâm’dan ve 
peygamberliğin gelmesinden önce çöllerde kalan bedevî bir 
toplum idiler. Himaye aramak için göçebe yaşarlardı. Hırsızı 
hapisle cezalandırma imkânı yoktu. Zira ne hapis vardı, ne de 
hapsedilenleri kontrol etmeyi sağlayan duvarlar. Bizim 
zamanımızda ise – ki bu ilerleme, medeniyet ve sanayileşme 
zamanıdır – hırsızlığın tekrarını engellemek amacıyla hırsızın 
elinin kesilmesi uygun değildir. Bilakis uygun olan el kesme 
yerine hapsetmektir. 

Şeyh Ahmed Şakir rahimehullah şöyle demiştir: 
“Medenîleştirmekle müjdeleyen düşmanlarımızın yaptıklarına bir 
bakın! Dinimizle onuyorlar ve bize Allah’ın hükmü ve Rasulünün 
hükmü ile nesh edilen mücrim putperestlerin kanunlarını 
koyuyorlar. Sonra aramızdan, kendilerini bize nispet eden 
insanlar yetiştiriyorlar, onların kalplerine bu hükme karşı kin 
içiriyorlar ve dilleri üzerine şu küfür sözlerini koyuyorlar: “Bu 
hüküm katıdır, medenî ve ahlaksız bir asır olan bu hayâsız asra 
uymaz!”  

Bu hükmü alaya alıyor ve eğleniyorlar! 

Bundan dolayı ülkelerimiz her birinde yüzbinlerce hırsız 
bulunan hapsanelerle doldu. Hırsızlık cezası olarak koydukları 
kanunlar caydırıcı değildir. Asla da caydırıcı olmayacak ve daha 
da kötüleşen bu hastalığa deva olmayacaktır. 

                                                

252 Vichetu Nazar (59) 
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Nitekim onlardan söz sahibi olan birçok kimseyle tarıştım. 
Ellerinde bu Kur’ân hükmünün bu asra uygun olmadığı sözünden 
başka bir şey yoktur! 

Suçlu cezalandırılması gereken değil, tedavi edilmesi 
gereken hastadan başka bir şey değilmiş! 

Sonra Allah Teâla’nın bu hüküm hakkındaki şu sözünü 
unuturlar:  

َِمَنَاّللََِّ َِبَماََكَسَباََنَكال   َجَزاء 

“İrtikâb ettikleri şeye karşı bir ceza ve Allah'tan bir ibret 
olmak üzere…” (Maide 38) Allah Subhanehu halkı yaratandır, 
onları en iyi O bilir. İbret olmak üzere hırsızlara verilen bu ceza 
hakkındaki nas kesin ve açıktır. Bu insanlar nereye gidiyorlar?! 

Şayet kendilerini İslâm’a nispet eden bu insanlar 
akletseydiler, hırsızların kesilen ellerinden bir kısmı her sene 
kesilde ülkelerin hırsızlardan kurtulacağını anlarlardı. Her sene 
nadiren hırsızlık meydana gelir, hakikatte suç işleme konusunda 
okul haline gelen hapishaneler yüzbinlerce hırsızdan boşalırdı. 

Şayet akletseydiler elbet bunu yaparlardı. Lakin onlar, 
kendilerini eğiten efendilerini memnun etmek için batıllarında 
ısrar ediyorlar. Yazıklar olsun!”253 

                                                

253 Umdetu’t-Tefsir (1/681) 
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2- Nasların Zahirleriyle Amel Etmek Gerekir 

Nasları doğru anlamak için ilim ehlinin kararlaştırdığı 
kaidelerden biri de; zahirinin kastedilmediğini gösteren sahih bir 
delil gelmediği sürece nassının zahirinin delalet ettiği şeye göre 
amel etmek gerektiğidir. 

Şafiî rahimehullah şöyle demiştir: “Kur’ândan, sünnetten 
veya icmadan zahirinin kastedilmediğini gösteren bir delil 
gelinceye kadar, Kur’ân zahiri üzeredir.”254 

Yine şöyle demiştir: “Allah’ın kitabından, onda yoksa 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinden veya 
âlimlerin genelinin icmasından bir delil bulunmadıkça, 
hiçkimsenin zahir (açık) anlamdan batın (gizli) anlama ve genel 
anlamdan özel anlama geçmeye hakkı yoktur… Şayet hadiste 
geçen bir şeyi zahirinden batın (içinde gizli) anlama çevirmek 
caiz olsaydı, hadislerin çoğu birçok anlamlara yorumlanırdı ve 
hiçkimseye bir diğerinin çıkardığı anlam delil olmazdı. Lakin bu 
konuda hak birdir. O da; Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’den veya ilim ehlinin genelinin görüşünden, onun genel 
olmayıp özel olduğuna ve zahir anlamında olmadığına dair bir 
delil bulunmadığı sürece sadece zahiri ve umumi/genel 
anlamıdır.”255 

Müfessirler şeyhi et-Taberî rahimehullah tefsirinin birçok 
yerinde bu manayı kabul ederek şöyle demiştir: “Zahir anlamın 
terk edilerek doğruluğuna delil bulunmayan batın/gizli anlama 

                                                

254 Er-Risale (580) 
255 İhtilafu’l-Hadis (1/480) 
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geçilmesi caiz değildir.”256 

Kitap ve sünnet naslarının zahir, umum ve mutlak üzere 
bırakılmaları gerekir. Allah’ın kitabından, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in sahih sünnetinden veya âlimlerin icmaından 
bir delil olmadıkça hiçkimse zahir anlamdan gizli anlama, 
umum/genel anlamdan has/özel anlama, mutlaktan 
mukayyede257 geçemez.  

Sözün zahirinden başka anlama yorumlanmasına te’vil 
(yorum) denilir ve bu da iki kısma ayrılır: 

Birincisi: Sahih te’vildir. Bu kelimenin, delil bulunması 
halinde258 zahir anlamından, lafzının delalet ettiği diğer bir 
muhtemel anlama döndürülmesidir. Allah Teâla’nın şu ayeti gibi: 

ََجهََ ََفَجَزاُؤُه ا د  َُمَتَعم ِ َُمْؤِمن ا ََيْقُتْل َِفيَهاََوَمْن ا ََخاِلد  نَُّم
ا ََلُهََعَذاب اََعِظيم  ََُعَلْيِهََوَلَعَنُهََوأََعدَّ  َوَغِضَبَاّللَّ

“Her kim bir mü'mini kasden öldürürse, cezası, içinde 
dâimi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu 
lanetlemiş ve onun için büyük bir âzâb hazırlamıştır.” (Nisa 
93) Ayetin zahiri katilin ebedi olarak cehennemde kalmasıdır. 

Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den kalbinde 

                                                

256 Tefsiru’t-Taberi (1/15) 
257 Bugün ise tam tersi iddia edilerek çok eşliliği veya boşanmanın 

sınırlanmasını dinde aslı olmayan kayıtlara bağlamaktadırlar.  
258 El-İhkam Fi Usuli’l-Ahkâm (3/59) 
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zerre kadar iman bulunan kimsenin cehennemden çıkacağına ve 
her tevbe edenin tevbesinin kabul edileceğine dair hadisler 
mütevatir olarak gelmiştir. Ayetin, katilin cehennemde ebedi 
olarak değil de uzun süre kalması şeklinde te’vil edilerek lafzının 
zahirinden çıkarılması arap dilinin kapsamına uygun bir 
anlamdır.259 

İkincisi: Batıl te’vildir. Bu, çıkılan anlamın kastedildiğinde 
delalet eden sahih bir delil bulunmadan lafzın zahirinden başka 
bir anlama çevrilmesidir. Mesela cin kelimesinin “mikrop” olarak, 
ebabil kuşlarının “sivrisinek” olarak, siccil taşlarının “çiçek 
hastalığı virüsü” olarak yorumlanması böyledir.260 

Allah Teâla’nın şu ayetinde: 

ْفِعََواْلَوْترَِ َ*ََوالشَّ ََعْشر   َواْلَفْجِرَ*ََوَلَيال 

“Fecre, on geceye, çifte ve teke,.. yemin ederim” (Fecr 
1-3) Fecr kelimesini kainatın ilk patlaması olarak, on geceyi 
maddenin on gelişme aşaması geçirerek ışığı yansıtacak hale 
gelmesi olarak, çift ve teki etfarında çekirdeklerin döndüğü 
hidrojen atomu olarak te’vil etmek de böyledir.261 

Şu ayetteki: 

                                                

259 Tefsiru İbn Kesir (1/710) 
260 Muhammed Abduh Amme Cüzü Tefsiri (155) bkz.: Tefsiru’l-

Menar (7/319) 
261 El-Kitab ve’l-Kur’ân (235) 
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َِفيَ ََخْلق  ََبْعِد َِمْن ا ََخْلق  َهاِتُكْم َأُمَّ َبُطُوِن َِفي َيْخُلُقُكْم
َ ََثَلث   ظُُلَمات 

“Sizi analarınızın karınlarında, bir yaratmadan sonra bir 
diğer yaratmaya geçerek üç karanlık safhada yaratır” (Zümer 
6) üç karanlık safhanın, yeryüzünün üzerinde süren hayatın üç 
dönüş aşaması olduğuna yorumlanması da böyledir.262 

Bu naslarla oynayarak anlamlarını tahrif etmek ve Allah’ın 
ayetlerinde ilhada sapmaktır: 

َالَِّذيَنَيُْلِحُدوَنَِفيَآََياِتَناََلََيْخَفْوَنََعَلْيَناَأََفَمْنَيُْلَقىَ ِإنَّ
َأَْمََمْنََيْأِتيَآَِمن اََيْوَمَاْلِقَياَمةَِ  ِفيَالنَّاِرََخْير 

“Âyetlerimiz hakkında ilhada sapanlar (yanlış yorumda 
bulunanlar) bize gizli değillerdir. Kıyamet günü ateşe atılan 
mı daha hayırlıdır, yoksa güven içinde gelen mi?” (Fussilet 
40) 

İbn Kayyım rahimehullah şöyle demiştir: “Tahrif şeklindeki 
te’vil, ilhad (haktan sapmak) türündendir. Zira o, ya ona hakaret 
ederek, ya lafzını kabul etmekle beraber hakiki anlamından 
çıkararak nasların aleyhinde olmaya meyletmektir.”263 

Şayet konuşan kimse muhatabından, delil ve açıklama 

                                                

262 El-Kitab ve’l-Kur’ân (208) 
263 Es-Savaiku’l-Mursele (1/217) 
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olmaksızın sözünü zahirinden ve hakikatinden başkasına 
yorumlamasını istediği takdir edilirse, bu fiil doğruya ulaştırmanın 
ve hidayet etmenin amaçlanmasına aykırı düşer. O zaman da 
hidayet bakımından hitabın terk edilmesi, sözün delilsiz olarak 
zahirinden başkasına çevrilmesiyle mükellef tutmaktan ve 
muhatabı,  sözün zahirine inanmak suretiyle batıl itikada arz 
etmekten daha uygun olurdu.264 

3- Muteşabih Nasları Muhkem Naslara Arz Etmek 

Muhkem: sadece tek şekilde tefsir edilmeye ihtimali olan 
nastır. 

Muteşabih: birçok anlama gelme ihtimali olan nastır.265 

Allah Azze ve Celle muteşabih nasların muhkem olanlara 
döndürülmesini emrederek şöyle buyurmuştur:  

َ َأُمُّ َُهنَّ َُمْحَكَمات  ُهَوَالَِّذيَأَْنَزَلََعَلْيَكَاْلِكَتاَبَِمْنُهَآََيات 
ََفَيتَِّبُعوَنََماَ اَالَِّذيَنَِفيَُقُلوِبِهْمََزْيغ  ََفأَمَّ اْلِكَتاِبََوأَُخُرَُمَتَشاِبَهات 

َيََ ََوَما ََتْأِويِلِه ََواْبِتَغاَء َاْلِفْتَنِة َاْبِتَغاَء َِمْنُه ََُتَشاَبَه َاّللَّ َِإلَّ ََتْأِويَلُه ْعَلُم
كَُّرَ َيذَّ َوَمَا َنَا َِمْنَِعْنِدََرب ِ ِبِهَُكلٌّ اِسُخوَنَِفيَاْلِعْلِمََيُقولُوَنَآََمنََّا َوالرَّ

َأُولُوَاْْلَْلَباِبَ  ِإلَّ

                                                

264 Bkz.: es-Savaiku’l-Mursele (1/310) 
265 El-Bahru’l-Muhit (2/85) 
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“Kitab'ı sana indiren O'dur. O kitabın bir kısmı muhkem 
âyetlerdir; bunlar Kitab'ın aslıdır: diğerleri ise, muteşâbih 
âyetlerdir. Kalblerinde eğrilik bulunan kimseler, fitne 
çıkarmak ve (heveslerine uygun) tevilini yapmak için 
müteşâbih olan âyetlere tâbi olurlar. Oysa müteşâbihin 
tevilini Allah tan başkası bilmez. İlimde yüksek dereceye 
erişmiş olanlar ise, "biz ona inandık; hepsi de Rabbımız 
katındandır" derler. Bunu, akıl sahiplerinden başkası 
düşünmez.” (Al-i İmran 7) 

İbn Kesir rahimehullah şöyle der: “Allah Teâlâ Kur’ân’da 
kitabın anası olan muhkem ayetlerin yani: hiçbir insana kapalı 
gelmeyecek şekilde delaleti apaçık olan beyanların bulunduğunu 
haber veriyor. Diğer bir kısım ayetlerin de insanlardan çoğuna 
veya bazılarına delaleti kapalı gelen ayetler olduğunu bildiriyor. 
Kim kendisine kapalı gelen muteşabihleri, açık olanlarına 
döndürür ve müteşabih olanlara muhkem olanlarla hükmederse 
hidayet bulur. Kim de aksini yaparsa sapar.”266 

Müteşâbihlere dayanarak muhkem olanları terk etmek 
sapıklığa götürür. Nitekim Haricîler ve Mutezile:  

اِفِعينََ  َفَماََتْنَفُعُهْمََشَفاَعُةَالشَّ

“Şefaat edenlerin şefaatleri onlara fayda vermez” 
(Muddessir 48) ayeti gibi müteşabih olan ayetlerle, şefaatin ispatı 
konusunda açık muhkem nasları reddetmişlerdir. 

Cebriyye fırkası da kulun meşiyetinin ve seçme hakkının 
bulunmasının ispatı konusundaki muhkem nasları, müteşabih 
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naslarla reddetmişlerdir. Mesela şu ayette olduğu gibi:  

ا اََحِكيم  َََكاَنََعِليم  َاّللَّ َُِإنَّ َأَْنََيَشاَءَاّللَّ  َوَماََتَشاُءوَنَِإلَّ

“Allah dilemedikçe onlar dileyemezler. Şüphesiz Allah 
alîm ve hakîmdir” (İnsan 30)  

4- Bir Konuda Varid Olan Bütün Nasları Bir 

Araya Getirmek 

 Meseler ve hükümler, o konuda gelen bütün naslar bir 
araya getirilmeden açıklığa kavuşmaz. Zira onlar tek kaynaktan 
gelmektedir. Aralarında çelişki veya ihtilaf olması mümkün 
değildir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur:  

َالقر اإنَّ َبعض  َبعُضه ُب َيكذ ِ َينزل َلم ُقََآَن َيصد ِ بل
َ َبهبعُضه َفاعملوا َمنه َعرفتم َفما ا؛ َمنهََبعض  َجهلتم وما

وهَإلىَعالمه  فردُّ

“Şüphesiz Kur’ân, bir kısmı diğer kısmını yalanlamak 
için inmemiştir. Bilakis birbirini doğrular. Ondan 
bildiklerinizle amel edin, bilmediklerinizi de âlimine arz 
edin.”267 
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Naslardan birine tutunup diğer nasları terk etmek caiz 
değildir. Bu, kitabın bir kısmına inanıp diğer kısmını inkâr etmek 
olur. Nitekim Allah Teâla, Yahudiler hakkında şöyle buyurmuştur:  

َأََفُتْؤِمنُو  َنَِبَبْعِضَاْلِكَتاِبََوَتْكُفُروَنَِبَبْعض 

“Kitabın bir kısmına iman edip diğer bir kısmını inkâr 
mı ediyorsunuz?” (Bakara 85) 

Eski ve yeni bidat ve sapıklıkların çoğu bu büyük kaidenin 
ihmalinden kaynaklanmıştır. Bazı bidatçılar bir nassa 
tutunmuşlar, diğer nasları terk etmişlerdir. Hâlbuki terk ettikleri 
nas, onların tutundukları nassı tahsis edebilir (özelleştirebilir), 
takyid edebilir (sınırlayabilir), beyan edebilir, nesh edebilir veya 
başka bir durum söz konusu olabilir. 

Şatibi rahimehullah şöyle demiştir: “Cahillerin çoğunun 
bozuk delillerle ve sahih delillerle kendi lehlerine hüccet 
getirdiklerini görürsün. Herhangi bir delili seçerler, sonra diğer 
delillere bakmazlar.”268  

Hariciler tehdit ayetlerine tutunarak vaad ayetlerini terk 
ettiler ve kastedilenleri başka türlü anladılar. Müslümanları tekfir 
ettiler ve kanlarıyla mallarını mübah saydılar. Mürcie de vaad 
naslarına tutunarak tehdit ayetlerini terk ettiler ve kastedilenleri 
başka türlü anladılar. “Küfür ile beraber itaatin fayda vermediği 
gibi, iman ile beraber günahlar zarar vermez.” Dediler. 

                                                

(1/218) 
268 El-İ’tisam (1/167) 



197 

 

Naslar, umumi olanları has/özel kılıcı olanlarına, 
mutlak/sınırsız olanları mukayyed/sınırlayıcı olanlarına, 
mücmel/kapalı olanları mubeyyen/açıklayıcı olanlarına, 
muteşabih/birden çok anlamlı olanları muhkem/tek anlama 
delalet edenlerine arz edilerek araları bulunur. İlimde köklü 
olanların yolu budur. 
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Şer’î Nasları Anlamaya Ehil 
Olanlar Kimlerdir? 

Beyan etmesi ve açıklaması zorunlu olan konulardan birisi, 
şer’î nasların iki kısma ayrılmasıdır: 

Birincisi: delaleti açık olan sarih naslar. Kur’ân ve sünnet 
naslarının geneli böyledir. Kur’ân her insan için ortada, apaçıktır. 
Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: “Tefsirin 
dört açısı vardır: 

- Arap dilinden bilinen yönü, 

- Hiçkimseye bilmemesi mazeret olmayan tefsir, 

- Âlimlerin bildiği tefsir 

- Sadece Allah’ın bildiği tefsir. Kim bunu bildiğini iddia 
ederse yalan söylemiştir.269 

Kur’ân’ın bir kısmını, okuyan herkes anlar. Zira anlaması 
zor değildir. Helal açıktır, haram açıktır. Had cezaları, dinin 
farzları, kıssalar ve ibretler de böyledir. Bu kısım, Kur’ân’ın en 
büyük kısmını oluşturmaktadır ve anlaşılması kolaydır. 

Kur’ân’da; emir, yasak ve haber olarak hakka delaleti 
apaçık, açıklayıcı ayetler vardır.270 Nitekim Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur: 

                                                

269 Tefsiru’t-Taberi (1/75) 
270 Tefsiru İbn Kesir (6/286) 
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َنات ََبْلَهَُ ََبي ِ  َوَآََيات 

“Hayır, Kur’ân apaçık âyetlerdir” (Ankebut 49) 

ََلَعلَُّهْمََيتَُّقونََ  ُقْرآَن اََعَرِبيًّاََغْيَرَِذيَِعَوج 

“Belki sakınırlar diye, hiçbir ihtilafı bulunmayan arapça 
bir Kur'ân olarak…” (Zumer 27) Yani onu lafızları açık, özellikle 
arap olaranlara anlamları kolay, arapça Kur’ân kıldık demektir.271  

İbn Kayyım rahimehullah şöyle demiştir: “Kur’ân’ın lafızları 
genelde bu şekildedir. Bu lafızlardan Allah’ın ve rasulünün 
maksadını kesin olarak anlarız. Aynı şekilde Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in de Allah katından tebliğ ettiğini 
kesin olarak biliriz. Kur’ân’ın anlamlarının genelinden Allah’ın 
muradının haber vermek veya talep olduğu bilinir. Hatta Allah’ın 
kelamındaki murad, konuşan herkesin kelamındaki muraddan 
daha açık ve daha net anlaşılır. Zira ilmin mükemmelliği, 
açıklayanın açıklamasındaki, hidayetindeki, irşadındaki ve 
Kur’ân’ın kolaylığındaki mükemmelliktendir. Kur’ân’ı ezberlemek, 
anlamak, amel etmek ve okumak kolaydır.”272   

İkincisi: delaleti ince olan naslar: 

İlim ve içtihat ehlinin üzerinde düşünerek onlardan 
meseleleri ve hükümleri istinbat edip çıkardıkları naslar bunlardır. 
Ehli olmayanların istinbat iddiasıyla karışıklık çıkarmalarını 

                                                

271 Tefsiru’s-Sa’di (723) 
272 Es-Savaiku’l-Mursele (2/636) 
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engellemek için âlimler, içtihat ve istinbatta bulunacak kimselere, 
çaba ve gayreti oranında hükme vukufiyet sağlamaya layık 
olmayı sağlayan, bu konuda bir araya getirmeleri gereken 
kayıtlar ve şartlar koymuşlardır. Bu kayıt ve şartlar, şeriat 
koyucunun emir, yasak, haber gibi hitaplarından bilinen arap dili 
kaidelerinden çıkarılmıştır. 

Bu nasların delaleti açık değildir. Nitekim âlimler mesela şu 
ayette olduğu gibi ihtilaf edebilmişlerdir: 

ََثَلَثَةَُقُروءَ   َواْلُمَطلََّقاُتََيَتَربَّْصَنَِبأَْنُفِسِهنَّ

“Boşanmış kadınlar, kendi başlarına üç hayız (veya 
temizlik) süresi beklerler” (Bakara 228) Bu ayette geçen “kar’” 
kelimesi hem temizlik hem de hayız anlamına gelmektedir.  

Bu ihtilaf, sahibinin bir ecir veya iki ecir kazanması 
etrafında dönen içtihat dairesinde bir ihtilaftır. Uydu kanalı, radyo, 
televizyon, dergi ve gazeteler gibi çeşitli yayın araçlarına ait bazı 
tartışma programlarında bu konu ele alınmaktadır. Bazıları öfke 
kendisini sıkıştırınca, dinin herkesin malı olduğu görüşünü 
tartışırlar. Hiç kimsenin yorumlamayı tekeline alma veya 
insanlara farz kılma hakkı yoktur. Zira İslâm’da papalık da yoktur, 
hahamlık da yoktur! 

Bu söz, kendisiyle batılın istendiği hak bir sözdür. Hak olan 
şudur: Din, hükümlerinin uygulanması ve onlarla amel edilmesi 
bakımından kimseye özel değildir. Batıl olan da şudur: nasları 
herkesin kendi hevasına yorumlamasına açık hale getirmek! 
Çünkü nasları herkes canının istediği gibi yorumlar! Şüphesiz bu 
da ümmetin parçalanmasına ve nasların hüküm çıkarmaya ehli 
olmayan kimselerin ellerinde oyuncak olmasına sebep olur. 
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Ümmetin sahabeden ve onlardan sonrakilerden olan 
müçtehidlerini hafife almaya götüren, hak olan içtihat ve dikkatin 
konusu olan görüş ve fetvada karışıklığa sebep olan davetin 
ortaya çıkmasının sonucu budur. 

Bu sorunu Hafız İbn Receb rahimehullah değerlendirmiş ve 
şikâyet ederek şöyle demiştir:  

“Allah için, hayret bir şey! Dünya sanatlarından, insanların 
bilmediği ve yaparken şahit olmadıkları birini bildiğini iddia etse 
elbette onu yalanlarlar. Malları konusunda ona güvenmezler ve 
onu bildiğini iddia ettiği sanat alanında çalıştırmazlar. Peki, 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ilmini yazdığına, bu ilmin 
ehliyle oturduğuna ve dersini gördüğüne şahit olmadıkları birinin 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in emrini bildiğini iddia 
etmesi nasıl olur? 

Allah için hayret! Akıl sahipleri dinleri hakkında ona 
hükmettirip yalan iddiasıyla onu bozan bu kimsenin iddiasını 
nasıl kabul ederler!”273  

  

                                                

273 El-Hukmu’l-Cedire bi’l-İzaa (20) 
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Genel Tavsiyeler 

Nasların yeniden yorumlanması görüşünde olanların 
birçok ekolleri vardır. Bunların her biri, sahibinin bozukluğu veya 
karıştırmaya isteği oranında nasları doğru anlamaktan uzaklaşır 
ve yakınlaşırlar. Bu yüzden yorumunda güzel bir şey amaçlayan 
bazıları nasları yeniden yorumlama görüşünde olanlara tabi 
olabilmektedirler. Bunun için önce küçük başlayıp sonra büyüyen 
bu kaymadan şiddetle sakınmak gerekir. 

Bu konuda tavsiylerden bazıları şu şekildedir: 

1- Kişinin kendisi için sahih dini ilim yolunu tercih etmesi, 
müteşabihleri muhkemlere arz ederek ve hepsinin Allah katından 
olduğuna iman ederek müteşabihlere tabi olmamakla övülen 
köklü ilim sahiplerinden ilim dinlemek ve onlarda okumak. 

2- Fitnelerden kurtulmak için Allah’a çokça dua etmek. 

Şüphesiz insanın içine girdiği zaman onu hak ve doğru 
zannetmesi fitnelerin özelliklerindendir. Fitnelerden insanları 
kurtarmada en önemli unsur; sadakatle Allah Teâlâ’ya sığınmak 
ve fitneden kurtulmayı istemektir. 

Bu konuda sapmaktan korunmak için dualardan birisi 
şudur: 

 َربََّناََلَتُِزْغَُقُلوَبَناََبْعَدَِإْذََهَدْيَتَنا

“Rabbımız! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi 
(bu yoldan) saptırma” (Al-i İmran 8) Bu dua, sapmışların 
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durumunu açıklayan şu ayetten sonra gelmektedir: 

َاْبِتَغاَءَ َِمْنُه ََتَشاَبَه ََما ََفَيتَِّبُعوَن ََزْيغ  َِفيَُقُلوِبِهْم َالَِّذيَن ا َفأَمَّ
 اْلِفْتَنِةََواْبِتَغاَءََتْأِويِلهَِ

“Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler, fitne çıkarmak 
ve (heveslerine uygun) tevilini yapmak için müteşâbih olan 
âyetlere tâbi olurlar.” (Al-i İmran 7) 

Kulun rabbinden kendisini sapıklığa düşürmemesini 
istemesi en önemli korunma sebeplerindendir. 

3- Sakının ve sakındırın! 

Tahrifçilerle muamelede nebevî tavsiyelerden birisi, alay 
etmek yoluyla olsa da onların kitaplarını okumaktan 
uzaklaşmaktır. Zira bu kitaplar çengele benzer. 

Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Deccal’e 
yetişenlerin ondan uzaklaşmarını, kendilerine güvenmemelerini 
tavsiye etmiştir. 

Nitekim hissî hastalıkların isabet ettiği yerlerden 
uzaklaşmayı emreden birçok nebevî naslar gelmiştir. Kulun, 
kalbe bulaşan ve orada – Allah’a sığınırız - imanı zayıflatan veya 
eksilten hastalık sebeplerinden uzaklaşması daha önceliklidir. 

Şafiî rahimehullah şöyle demiştir: “Malik’e hevâ ehlinden 
birini geldiğinde ona: “Ben dinimden bir delil üzereyim. Sen ise 
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şüphedesin. Şüphenle beraber git ve senin gibi olanla tartış.”274 

Malik rahimehullah şöyle demiştir: “Birinden daha 
tartışmacı biri geldikçe bu tartışmasından dolayı Cibril aleyhi's-
selam’ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e indirdiğini terk 
mi edeceğiz?”275 

Ömer b. Abdilaziz rahimehullah şöyle demiştir: “Ey 
insanlar! Şüphesiz peygamberinizden sonra bir peygamber 
yoktur, kitabınızdan sonra bir kitap yoktur, sünnetinizden sonra 
bir sünnet yoktur ve ümmetinizden sonra da bir ümmet yoktur. 
Dikkat edin! Muhakkak ki helal, Allah’ın kitabında, peygamberinin 
diliyle helal kıldıklarıdır ve bu kıyamet gününe kadar helaldir. 
Dikkat edin! Muhakkak ki haram, Allah’ın kitabında 
peygamberinin diliyle haram kıldıklarıdır ve bu kıyamet gününe 
kadar devam edecektir.”276 

Bu dinin hükümlerini hiç kimsenin bozmaya veya 
değiştirmeye hakkı yoktur. Kim bunu yaparsa varacağı yer 
kötüdür ve müminlerin yolundan başkasına tabi olmuştur. 

4- Allah’ın kendilerine nimet verdiği kimselere saygı ve 
dosdoğru yolda onların ardından gitmek. İlmiyle amel eden 
alimlerin hayat hikayelerini okumak, onların ilme ve kendilerinden 
önceki sahabeden ve tabiinden olan imamlara tabi olmaya olan 
hırslarını, amel etmeye sarılıp tartışmayı terk etmedeki 
gayretlerini öğrenmek. 

                                                

274 Siyeru A’lam’in-Nubela (8/99) 
275 Hilyetu’l-Evliya (6/324) 
276 İbn Sa’d Tabakat (5/340) el-İ’tisam (1/86) 
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Bu okumalar onları sevmeyi, onlara uymayı, saygı 
göstermeyi, onların haklarını vermeyi ve onlara karşı hakaret 
ederek karalayanlardan nefret etmeyi sağlayan en önemli 
unsurlardandır. 

5- İlimle amel etmeye hırslı olmak. Zira Allah’a ilmiyle amel 
ederek ibadet eden, Allah’a itaat etmiş olur ve Allah’ın kendisini 
hak üzerinde sebat ettirmesine, bidatlerden ve dinde sonradan 
çıkan yeniliklerden kötülüklere düşmeye karşı korumasına layık 
olur. Allah ona ilminde bereket verir.  

Nasları yeniden yorumlamaya çağıranların hayat 
hikayelerine bakan onların dinsiz olmasalar da, dinle amel 
etmekten ve düzgün gidişattan insanların en uzakları olduklarını 
görür.277 

Amel ve ibadette kusurlu davranmak bakımından onlara 
benzeyenler, sonlarının da onlar gibi olmasından sakınsınlar. 

6- Günah işlediğinde onu temize çekme. 

Allah’ın günaha düşmekle müptela kıldığı kimsenin 

                                                

277 Hasen Hanefi, “Mine’l-Akide ile’s-Sevre” adlı kitabının başında 
şöyle diyor: “Öncekiler akidelerini ya yöneticilerin isteklerine göre, ya bir 
velinin ya da peygamberin salih rüyasından sonra yahut da istihareden 
sonra kurmuşlardır. Bizler ise “Akideden devrime” inancımızı, herhangi 
bir kimsenin talebi, rüyası veya istiharesi üzerine kurmuyoruz. Nitekim 
öncekiler Allah’tan yardım istiyorlardı. Bizler ise insanın anlama ve 
çalışma gücünden yardım istiyoruz.” Mine’l-Akide İle’s-Sevre (44, 50) 
yine şöyle der: “Durumumuz hamd edilecek ve övülecek şekilde 
değildir” A.g.e (11) Bu cümleyle Allah Teâlâ’ya hamd etmekten 
uzaklaşıyor ve Allah subhanehu’ya hamd etmekten kaçınıyor. 
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günahtan daha kötü olan bir sonuca düşmekten şiddetle 
sakınması gerekir. Bu sonuç: o günahı temize çekmeye çalışmak 
veya onu mubah sayan kimseyi araştırmaktır. Zira nasları 
yeniden yorumlamanın temelinde haramı helal saymak ve şehevî 
arzuların kapısını açmak vardır. 

Bu risaleyi İbn Kayyım rahimehullah’ın şu sözleriyle 
tamamlıyorum: 

“Subhanallah! Vahyin naslarından ve hidayeti kaynağından 
almaktan yüz çevirenler ne kadar hazinelerden mahrum 
oluyorlar! Kalplerin hayatından ve basiretlerin aydınlığından 
neler kaybediyorlar!? 

Düşünce kazmasıyla çıkardıkları görüşlerle yetiniyorlar. 

Aralarında işlerini pay edip bölüşüyorlar. 

Birbirlerine aldatmak için süslü sözler söylüyorlar. Bu 
yüzden Kur’ân’ı terk edilmiş olarak bırakıyorlar. 

Kalplerinde Kur’ânın öğretileri eskimiştir. Onu öğrenmiyor, 
hafızalarındaki hatıralarını unutuyor ve imar etmiyorlar. 

Onun sancakları ellerinden düşmüştür, kaldırmıyorlar. 

Ufuklarından onun yıldızları kayboldu, görmüyorlar. 

Görüşlerinin karanlığı ve bağıyla birleştiği zaman güneşleri 
tutuldu, onu tutamıyorlar 

Vahyin naslarını gerçek yetkisinden ayırdılar, onu 
yakînden uzaklaştırdılar. 
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Tahrif ve batıl yorumların tozlarıyla onu kirlettiler, başarısız 
ordularını dolap üzerine dolapla ona karşı çıkarmaya devam 
ediyorlar. 

Kınanmış topluluğa misafir gelmesi gibi onlara misafir 
geldi, ona layık olan saygı ve ikramda bulunmadılar. Onu uzağa 
attılar. Lakin kaynağından uzaklaştırmaktan acizdirler ve şöyle 
derler: “Bizim yanımızdan geçemezsin, mecbur kalırsan ancak 
mecaz yoluyla geçersin” 

Nasları bu zamanlardaki aciz halifenin konumuna indirdiler. 
Onun adına basılan para ve onun adına okunan hutbe vardır, 
lakin geçerli bir hükmü ve yetkisi yoktur”278  

Bu bidat hakkında toplayabildiklerim bunlardır. Allah’tan 
ölünceye kadar hak üzerinde sebat dilerim. 

  

                                                

278 İctimau’l-Cuyuşi’l-İslâmiyye (41) 
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Gâvur Görünümlü Müslümanlık 

Anlayışına Reddiye 

Müslümanlık iddiasında bulundukları halde şeklen kâfirlere 
benzeyen kimseler, İslam’a boyun eğmemek, İslam’ın şekline 
bürünmemek için gerekçe olarak şöyle diyorlar: “Rasulullah 
sarık sardıysa müşrikler de sarıyordu, sakal bıraktıysa 
müşriklerin de sakalı vardır, cübbe giydiyse müşrikler de 
giyiyordu” 

Bu gerekçenin manası şudur: “Artık kâfirler sarık sarmıyor, 
biz de sarmıyoruz, artık kâfirler sakalını kesiyor biz de kesiyoruz. 
Artık kâfirler cübbe giymiyor biz de giymiyoruz. Gerçi kâfirlerin 
avukatları, savcıları, hâkimleri, dekanları, papaları, üniversitelileri 
giyiyor, biz de o alanlarda giyiyoruz.” 

Evet, onların bu sözünün tercümesi budur, bu bir itiraftır! 
Her halukarda kâfirlerin kuyruğunda olduklarını itiraf etmeleridir. 

Bu aynı zamanda bir iftira cümlesidir! Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem ve ashabı kâfirlere benzemekten yasaklanmış 
olmalarına rağmen, onların kâfirlere benzemekte hiçbir sakınca 
görmedikleri iftirasını yaparlar. Bazıları daha da ileri giderek 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsa sakalını 
keser, pantolon giyerdi vs. der!  

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhayyer 

bırakıldığı konularda Mekke’li müşriklere muhalefet edip, Ehl-i 

Kitaba benzemeyi tercih ediyordu. Hatta saç tarama şeklinde bile 

böyle davrandığını İbn Abbas radıyallahu anhuma açıklamıştır.  
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İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: “Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, (vahiyle) emrolunmadığı hususlarda 
ehl-i kitaba uyum göstermeyi severdi. Mesela ehl-i kitap saçlarını 
sarkıtırlardı. (Kitapsız) Müşrikler ise saçlarını başlarının 
ortasından ikiye ayırırlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
de (kitapsız müşriklere muhalefet için) ehl-i kitap gibi sarkıtırdı. 
Sonra saçlarını ortadan ayırmaya başladı.”279 

Sarık sarma konusunda Mekke’li müşriklere muhalefet 
etmemesi, sarığın İslamda ikrar edilmiş olduğunun delilidir. Zira 
sarık arapların âdeti idi. Bu yüzden İslam Tarihinde Zımmî’lerin 
Müslümanlara benzememeleri için onlara sarık sarmak 
yasaklanmıştır.280  

Bugünkü müşriklerin sakal bırakıyor olmaları durumu 
değiştirmez. Bunun sebepleri şu şekildedir: 

1-  Sakalı kesmek müşriklerin çoğunluğunun âdetidir. 
Hatta bu bid’at bize ancak onların yolundan bulaşmıştır. 

2- Onların sakal bırakanlarına gelince, bu erkeklik ve 
saygınlık için veya peygamberlerine tabi olmalarındandır. 
Nitekim bu cüz’i meselelerde fıtratını koruyarak kendi dinleriyle 
beraber bizim dinimize de uyum göstermiş olabilir. Bununla 
beraber biz bıyıkları keserek onlara muhalefet ederiz ve 
dudakları aşan bıyıkları alırız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurmuştur: 

                                                

279 Sahih. Buhari (3558, 3944, 5917) Muslim (2336)  
280 Bu konuda bkz.: Ebu Abdillah Halid b. Muhammed el-Gırbanî, et-

Tezkir Biba’di Ahkami’l-Amame 
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 ِمنَّاََفَلْيَسَََشاِرِبِه،َِمنَََْيْأُخذَََْلمَََْمنَْ

“Bıyığından almayan bizden değildir.”281 

Yahudiler gibi bazı kâfirler bugün sakal bıraksalar da, 
diğerleri sakalı kesmektedirler.  

Bizim emrolunduğumuz şey ise sakal bırakanlara değil, 
sakallarını kesenlere ve kısaltanlara muhalefet etmemizdir. 
Şayet mutlak olarak kâfirlerin yaptıkları her şeye muhalefet 
etmemiz gerekseydi, elbette sünnet olmayı da terk etmemiz 
gerekirdi. Zira Yahudiler sünnet olmaktadırlar. 

3- Yine müşriklere muhalefet illetinin devam etmesi, 
bugün Müslümanların çoğunun sakallarını kesiyor olması ile 
değişmez. Zira Kur’ân ve sünnet onların aleyhine hüccettir. 
Nitekim Kur’an ve sünnet; Allah’ın yarattığını değiştirmenin ve 
kadınlara benzemenin haram oluşuna delalet etmektedir.  

Sünnet sakalların serbest bırakılmasının zamanın 
değişmesiyle ve bazılarının sapmasıyla değişmeyecek olan fıtrat 
hasletlerinden olduğuna delalet etmektedir. Allah’ın bizim için din 
kıldığı şey ve bizi yaratmış olduğu fıtrat, sırf bize dinde muhalif 
olanların karıştırması veya kendisini bu dine nispet edenlerin 
ihmalkârlığı sebebiyle terk edilemez.  

Hakikat şu ki, Allah Teâlâ kitabının birçok yerinde gerek 
kalben, gerek fiilen gerekse görünüş olarak kâfirlere benzemeyi 

                                                

281 Sahih. İbn Hibban (7/408) Ahmed (4/366) Nesai (8/129) Tirmizi 
(2761) Bezzar (10/237) 
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yasaklamış, zahiren ve batınen gönderdiği peygamberlere 
uyulmasını emretmiştir.  

Kâfirlere Benzemekten Yasaklanması   

Allah Teâlâ kâfirleri şöyle anlatmıştır: 

اََيْعَلُمونََ ْنَياَاْلَحَياةََِِمنََََظاِهر  َُهمََْاْْلِخَرةَََِعنَََِوُهمََْالدُّ
 َغاِفُلونََ

“Onlar; dünya hayatının açık olanını bilirler; âhiretten 
ise, gafildirler.” (Rum 7) 

َاْْلَْنَعامَََُتْأُكُلَََكَماََوَيْأُكُلونََََيَتَمتَُّعونََََكَفُرواََوالَِّذينََ
ىََوالنَّارَُ  َلُهمَََْمْثو 

“İnkâr edenler ise, dünyada faydalanırlar, hayvanların 
yedikleri gibi yerler; fakat ateş, onların meskenleridir.” 
(Muhammed 12) 

ََُهمََِْإنَََْيْعِقُلونَََأَوَََْيْسَمُعونَََأَْكَثَرُهمََْأَنََََّتْحَسُبََأَمَْ َِإلَّ
ََأََضلََُُّهمَََْبْلَََكاْْلَْنَعامَِ  َسِبيل 

“Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinleyip akıl 
ettiklerini mi sanıyorsun? Oysa onlar hayvanlar gibidirler; 
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hatta yol itibariyle onlardan daha sapıktırlar.” (Furkan 44) 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: 

َِإذَََْمَعهَََُوالَِّذينَََِإْبَراِهيمَََِفيََحَسَنةَ َأُْسَوة َََلُكمَََْكاَنْتَََقدَْ
اَِمْنُكمََْبَُرآءََُِإنَّاَِلَقْوِمِهمَََْقالُوا ََكَفْرَناَاّللَََُِّدونََِِمنَََْتْعُبُدونََََوِممَّ
اََواْلَبْغَضاءََُاْلَعَداَوةَََُوَبْيَنُكمَََُبْيَنَناََوَبَداَِبُكمَْ َتُْؤِمنُواََحتَّىَأََبد 
 َوْحَدهََُِباّللََِّ

“İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için 
uyulacak güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine 
demişlerdi ki: “Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet 
ettiğiniz şeylerden uzağız. Biz, sizi inkâr ediyoruz. Siz, Allah'ı 
birliğine îman etmedikçe, bizimle sizin aranızda ebedî olarak 
kin ve düşmanlık belirmiştir.” (Mumtehine 4) 

Dikkat edilecek olursa ayette önce "düşmanlık" bunun 
ardından "öfke" zikredilmiştir. Zira birinci durum ikincisinden çok 
daha önemlidir. İnsan kimi zaman müşriklere öfke duyabilir; fakat 
onlara düşmanlık göstermez. Fakat kişinin müslüman olabilmesi 
için müşriklere karşı öfke duymanın yanında onlara açık bir 
şekilde düşmanlık da göstermesi gerekir. Böyle olmadığı 
takdirde üzerine düşeni yapmış olmaz. 

 Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ََكانَََِلَمنَََْحَسَنةَ َأُْسَوة ََاّللََََِّرُسولََِِفيََلُكمَََْكانََََلَقدَْ
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اَاّللَََََّوَذَكرَََاْْلِخرََََواْلَيْومَََاّللَََََّيْرُجو  َكِثير 

“And olsun ki, Allah’ın rasulünde sizin için, Allah'a ve 
âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler 
için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21) 

ََتتَِّبعَََْوَلَََفاتَِّبْعَهاَاْْلَْمرََِِمنََََشِريَعةَ ََعَلىََجَعْلَناكَََثُمََّ
 َيْعَلُمونََََلََالَِّذينَََأَْهَواءََ

“Sonra sana dinden yeni bir şeriat verdik. Ona uy. 
Bilmeyenlerin hevâlarına uyma.” (Câsiye 18) 

Onlar; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dinine 
muhalefet eden herkestir. Hevaları; müşriklerin üzerinde 
oldukları, dinlerinin gereği olan zahirdeki ve batındaki yollarıdır. 
Onlar hevalarına tabi olurlar. Onlara uyum göstermek de onların 
hevalarına uymaktır. 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ََوَماَاّللَََِِّلِذْكرََُِقُلوبُُهمَََْتْخَشعَََأَنََْآَمنُواَِللَِّذينََََيْأنََِأََلمَْ}
ََِمنََََنَزَلَ ََقْبُلََِمنََْاْلِكَتاَبََأُوتُواََكالَِّذينََََيُكونُواََوَلََاْلَحق ِ
 {َفاِسُقونَََِمْنُهمَََْوَكِثيرَ َُقُلوبُُهمَََْفَقَسْتََاْْلََمدَََُعَلْيِهمَََُفَطاَلَ

“İman edenlere, Allah'ın ve Hak’tan indirilenlerin zikri 
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için, kalblerinin titreme vakti henüz gelmedi mi? Sakın ola ki 
evvelce kendilerine kitap verilip de aradan geçen zamanın 
uzaması dolayısıyle kalpleri katılaşan ve çoğu da fâsık olan 
Yahudî ve hıristiyanlar gibi olmasınlar.” (Hadîd 16) 

Allah Teâlâ’nın: “Olmasınlar..” sözü, mutlak olarak onlara 
benzemekten yasaklamadır.  

İbn Kesîr şöyle demiştir: “Bu yüzden Allah, müminlerin 
aslî ve ferî olan her meselede onlara benzemesini yasaklamıştır.” 

Muhakkak ki amellerinde, sözlerinde ve hevalarında 
kâfirlere benzemeyi terk etmek, Kur’ân-ı Kerim’in temel kıldığı 
maksat ve gayelerdendir. Bunu ayrıntılarıyla Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış ve  

Aynı şekilde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de 
ayrıntılı bir şekilde kitap ehli veya kitapsız kâfirlere, müşriklere, 
münafıklara, fasıklara, şeytana, hayvanlara, karşı cinse 
benzemekten yasaklayan ve bunların derecelerini açıklığa 
kavuşturan birçok yönlendirmede bulunmuştur. Dinin fürû’undan 
olan; namaz, cenazeler, oruç, yeme içme, giyim, süslenme, 
edep, adetler ve bunlardan başka birçok konularda bu muhalefeti 
gerçekleştirmiştir. Hatta Medine’de bulunan Yahudiler bunu 
biliyorlar ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in her meselelerinde 
kendilerine muhalefet ettiğini fark ediyorlardı. Özellikle onlar 
şöyle demişlerdi: 

ُجُلَََهَذاَيُِريدَََُما ََأَْمِرَناَِمنَََْشْيئ اََيَدعَََأَنََْالرَّ ََناَخاَلفَََِإلَّ
 ِفيهَِ
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“Bu adam ne yapmak istiyor? Bize muhalefet etmedik bir 
şey bırakmadı!”282 

Bunları Bizden Olmayanlar adlı çalışmamda geniş bir 
şekilde ele almıştım. Önemli ve genel ifadeli olanlardan bazılarını 
zikredeyim: 

Anahatlarıyla Kâfirlere Benzemeyi 

Yasaklayan Bazı Hadisler 

Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh’den: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َِبِذراعََوِذَراعاَِبِشبر،َِشْبراَقبلكمَكانََمنَََْسَننَلَتتَِّبُعنََّ
ََُجْحرََََدَخُلواَلوَحتى ََقاَلَََضب  ََسِعيدَ َأَبُوََلَتِبْعُتموُهْم

 َفَمنَْ:ََقاَلَََوالنََّصاَرىَاْلَيُهودَََاّللَََِرُسوَلَََيا:َُقْلَناَاْلُخْدِريَُّ

“Elbette sizden öncekilerin yoluna adım adım, karış 
karış uyacaksınız. Hatta öyle ki, onlar bir kertenkele deliğine 
girseler siz de onları takip edeceksiniz.” Ebu Said el-Hudri 
radıyallahu anh dedi ki:  

“Biz: Ey Allah’ın rasulü! Yahudi ve Hıristiyanları mı 
(kastediyorsun)? Dedik. Buyurdu ki:  

                                                

282 Sahih. Muslim (302) 
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“(Başka) kimler olacaktı ki?”283  

Şeddad b. Evs radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ةَِاْْلَََُهِذهََِِشَرارَََُلَيْحِمَلنََّ َِمنَََْخَلْواَالَِّذينََََسَننَََِعَلىَمَّ
ةَََِحْذوَََاْلِكَتاِبََأَْهلَََِقْبِلِهمَْ ةََِاْلُقذَّ  ِباْلُقذَّ

“Bu ümmetin kötüleri, daha önce yaşayan Ehl-i Kitab’ın 
yaptıklarını eksiksiz bir şekilde, adım adım aynen 
yapacaktır.”284 

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

اَعةَََِيَدِيَََبْينَََبُِعْثُتَ ْيِفََالسَّ ََوْحَدهََُاّللََُُيْعَبدََََحتَّىَِبالسَّ
لَّةَََُوُجِعَلََُرْمِحي،َِظل َََِتْحَتََِرْزِقيََوُجِعَلَََلُه،ََشِريَكَََلَ َالذ ِ

َغارَُ هََََوَمنََْأَْمِري،ََخاَلَفَََمنَََْعَلىََوالصَّ  ِمْنُهمَََْفُهوَََِبَقْومَ ََتَشبَّ

“Kıyametin önünde, kılıçla gönderildim ki hiçbir şey 
ortak koşulmadan yalnızca Allah’a ibadet edilsin. Rızkım 
mızrağımın gölgesi altında kılındı. Emrime muhalefet 

                                                

283 Sahih. Buhari (3456) Müslim (2669) benzerini Ebu Hureyre 
radıyallahu anh’den Buhari (7319) rivayet etmiştir. 

284 Hasen. Ahmed (4/125) Tayalisi (1217) Taberani (7/281) 
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edenlere zillet ve küçüklük yazıldı. Kim kendini bir kavme 
benzetirse onlardandır.”285  

Bu hadis birçok yoldan mütevatirdir. Tarikleri ve tahkiki için 
Bizden Olmayanlar adlı kitabıma bakınız.  

Huzeyfe radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu: 

هََََمنَْ  ِمْنُهمَََْفُهوَََِبَقْومَ ََتَشبَّ

“Kim kendisini bir kavme benzetirse onlardandır.”286 

                                                

285 Sahih. Ahmed (2/50, 92) Ebu Davud (4031) İbn Ebi Şeybe 
(4/212) Taberani Musnedu’ş-Şamiyyin (216) Tahavi Muşkilu’l-Asar 
(231) Abd b. Humeyd (848). El-Elbani, el-İrva (1269) Ebu Davud ve 
Ahmed b. Hanbel’in isnadlarında hakkında ihtilaf edilen Abdurrahman 
b. Sabit b. Sevban bulunmasından dolayı Şuayb el-Arnaut zayıf 
demiştir. Lakin Ahmed b. Hazlem’in, Hadisu’l-Evzai cüzünde (s.31 
no:30) ve Tahavi’nin Muşkilu’l-Asar adlı eserinde (1/238) İbn Ömer 
radıyallahu anhuma’dan rivayetinde İbn Sabit yerinde el-Evzai vardır. 
Bu mutabi ile hadis sahihtir. Ayrıca hadisin şahitleri de vardır. Bu hadisi 
muhaddislerin geneli hasen ve sahih olarak değerlendirmişlerdir. Bkz.: 
Darekutni el-İlel (9/272) Iraki el-Muğni (1/217) İbn Hacer Fethu’l-Bari 
(10/271) Busayri İthafu’s-Sadetil-Mahera (4/484) Zehebi Siyeru 
A’lami’n-Nubela (15/509) Suyuti Camiu’s-Sagir (8593) Elbani (Sahihu 
Ebi Davud, Gayetu’l-Meram, Cilbabu’l-Mer’e) 

286 Hasen. Bezzar (7/368) Taberani Evsat (8/179) Musnedu’ş-
Şamiyyin (1/135, 3/94 no: 1862) Bkz. İbn Hacer ed-Diraye (2/267) 
Zeylai Nasbu’r-Raye (4/347). 
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Diğer rivayette: 

ََومنَبالخلقَاْلخلقَيشبهََحتَّىَبالزيَالزيَيشبهََلَ
 ِمْنُهمََفُهوَََِبقومَتشبه

“Huy, huya benzemedikçe, görünüş de görünüşe 
benzemez. Kim kendisini bir kavme benzetirse 
onlardandır.”287 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ْسَلمََِِفْطَرةَََِإنََّ ََوأَْخذَََُواِلْسِتَنانََُاْلُجُمَعةَََِيْومَََاْلُغْسُلََاْْلِ
اِرِبَ ْحَيِة؛ََوِإْعَفاءََُالشَّ ََشَواِرَبَها،َتُْعِفيَاْلَمُجوَسَََفِإنَََّالل ِ
 ِلَحاُكمَََْوأَْعُفواََشَواِرَبُكمَََْفُخُذواََفَخاِلُفوُهْم،َاَها،ِلحََََوتُْحِفي

“Şüphesiz Cuma günü gusletmek, misvaklanmak, 
bıyıkları almak ve sakalı serbest bırakmak İslâm fıtratıdır. 
Muhakkak ki mecusîler bıyıklarını serbest bırakır ve 
sakallarını kısaltırlar. Onlara muhalefet edin; bıyıklarınızı 

                                                

287 Hasen ligayrihi. Deylemi (7824, 7845) İbn Hacer, Garaibu’l-
Multekita (el yazma no: 3018) isnadında Ahmed b. Nasr meçhuldür. 
Bkz.: Tenzihu’ş-Şeria (2/312) 
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kesin ve sakallarınızı serbest bırakın.”288 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

ْركََِأَْهَلََِإنََّ ونَََالش ِ ونََََشَواِرَبُهمََْيُِعفُّ َِلَحاُهمَََْويُِحفُّ
وََفَخاِلُفوُهمَْ واَالل َِحىَاَفأَِعفُّ َواِرَبَََوأَِحفُّ  الشَّ

“Şüphesiz şirk ehli bıyıklarını uzatır, sakallarını 
kısaltırlar. Siz onlara muhalefet edin, sakalları bırakın, 
bıyıkları kısaltın.”289 

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: 

َِلَحاَها،ََوتُْحِفيََشَواِرَبَهاَتُْعِفيَاْلَمُجوُسَََكاَنِتَ
واََفَخاِلُفوُهمَْ  ِلَحاُكمَََْوأَْعُفواََشَواِرَبُكمَََْفُجزُّ

“Mecusiler bıyıklarını serbest bırakır, sakallarını 
kısaltırlardı. Siz onlara muhalefet edin: bıyıklarınızı kesin ve 

                                                

288 Hasen. İbn Hibban (4/23) Mehâmilî, Emali (402) Tarsusi, 
Musnedu Ebi Hureyre (59) 

289 Sahih ligayrihi. Bezzar (14/390) Keşfu’l-Estar (2970-2971) İbn 
Hacer, Muhtasaru Zevaidi’l-Bezzar (1222) İbn Hacer: “Hasen” demiştir. 
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sakallarınızı serbest bırakın.”290 

Ebu Umame radıyallahu anh’den:  

ونَََاْلِكَتاِبََأَْهَلََِإنَََّاّللَََِرُسوَلَََيا:َُقْلَنا ََعَثاِنيَنُهمَََْيُقصُّ
ََقاَلَ.َِسَباَلُهمَََْويَُوف ُِرونََ َََفَقاَلَ: :ََوَسلَّمََََعَلْيهََِاّللَََُصلَّىَالنَِّبيُّ

وا" ُرواَِسَباَلُكمََُْقصُّ  اْلِكَتاِبََأَْهَلََاِلُفواَوخََََعَثاِنيَنُكمَََْوَوف ِ

“Dedik ki: “Ey Allah'ın Rasulu! Kitap ehli sakallarını 
kısaltır, bıyıklarını gür yaparlar” Buyurdu ki:  

“Siz de bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı bolca bırakın. 
Böylece Ehl-i Kitaba muhalefet edin.”291 

Ebû Şâme rahimehullah şöyle demiştir: “Sakallarını traş 
eden bir topluluk ortaya çıktı. Bu, Mecusiler’den nakledilenlerden 
daha beterdir. Zira onlar sakallarını kısaltırlardı.” 

İbn Ömer radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

َواِرَب،َأَْحُفواَينََاْلُمْشِركَََِخاِلُفوا  الل َِحىََوأَْوُفواَالشَّ

“Müşriklere muhalefet edin, bıyıkları kısaltın, sakalları 

                                                

290 Hasen. Buhari, Tarihu’l-Kebir (1/140) 
291 Sahih. Ahmed (5/264) Taberani (8/236) Beyhaki Şuab (5/214) 
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serbest bırakın.”292 

Enes radıyallahu anh’den: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurdu: 

 اللحيَوأوفواَالشواربَجزواَالمجوسَعليَخالفوا

“Mecusilere muhalefet edin, bıyıkları kesin, sakalları 
serbest bırakın.”293 

Kisrâ, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e iki elçi 
göndermişti. Onlar Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına 
girdiklerinde sakalları traşlı ve bıyıkları uzamış idi. Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem onlara bakmaktan tiksindi ve şöyle 
buyurdu:  

“Size yazıklar olsun! Size bunu kim emretti?” Onlar:  

“Bize bunu rabbimiz emretti” dediler. Bu sözleriyle Kisra’yı 
kastediyorlardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu:  

 شاربيَوقصَلحيتي،َبإعفاءَنيأمرَربيَولكن

“Lakin benim rabbim de sakalımı serbest bırakmamı 

                                                

292 Sahih. Buhari (5553) Muslim (259) 
293 Hasen. Bezzar (13/90) 
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ve bıyığımı kesmemi emretti.”294 

Abdullah b. Amr radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu 

هَََِمنََِْمنَّاََلْيَسَ ََوَلََِباْلَيُهودََِواَتَشبَّهَََُلََِبَغْيِرَنا،ََتَشبَّ
َشاَرةََُاْلَيُهودَََِتْسِليمََََفِإنَََِّبالنََّصاَرى، ََتْسِليمو ِباْْلََصاِبِع،َاْْلِ
ََاْلشارةَالنََّصاَرى واََوَلََِباْْلَُكف ِ ََوأَْحُفواَالنََّواِصي،ََتُقصُّ
َواِرَب، َاْلَمَساِجدََِِفيََتْمُشواََوَلََالل َِحى،ََوأَْعُفواَالشَّ
ََاْلُقُمُصَََوَعَلْيُكمََُاِقََواْْلَْسوََ  اْْلُُزرََُوَتْحَتهاَِإلَّ

“Bizden başkalarına benzeyenler bizden değildir. 
Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Şüphesiz Yahudilerin 
selamı parmaklarla işarettir. Hristiyanların selamı ise avuç 
içiyledir. Perçemleri kesmeyin, bıyıkları kısaltın, sakalları 
serbest bırakın. Üzerinizde altında izar bulunmayan 
entari/gömlek olduğu halde mescidlerde ve çarşılarda 
yürümeyin.” 295 

                                                

294 Hasen. İbn Sa‘d, (1/449); Sa‘îd b. Mansûr, Musannef, (172); İbn 
Ebi Şeybe, (5/226); Ebû Nu‘aym, Delâ’il, (1/349); Muhammed b. İshak 
b. Yahya, el-Emali Fi’l-Kıraat (304) Târîhu’t-Taberî, (2/654); İbn Bişran 
el-Emalî (128) Elbânî Difa‘un ‘Ani’l-Hadisi’n-Nebevî, (s.51) Tahrîcu 
Fikhı’s-Sîre, (s.359). 

295 Hasen. Tirmizi (2695) Taberani Evsat (7/238) Kudai (2/105) 
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Abdullah b. Amr b. El-Âs radıyallahu anhuma’dan: 
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim üzerimde asfur ile 
boyanmış (sarı renkli) iki elbise gördü ve şöyle buyurdu: 

ارََِِثَياِبََِمنَََْهِذهََِِإنََّ   َتْلَبْسَهاََفَلََاْلُكفَّ

“O kâfirlerin giydiği elbisedir. Sen giyme onları.”296 

Ömer radıyallahu anh, Utbe b. Ferkad’a gönderdiği 
mektupta: “Sizi aşırı nimetler içinde kendinizi kaybetmekten, 
müşriklere ait kıyafetler giyinmekten ve ipek giysi giymekten 
menederim” diye yazmıştır.297 

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem Mekke’yi feth ettiği zaman şöyle buyurdu: 

َوثمنهاَالخمرَعليكمَحرمَورسولهَجلَوَعزَاّللَإن
َوأكلهاَالخنازيرَعليكمَوحرمَوثمنهاَالميتةَعليكمَوحرم
َفيَتمشواَولَاللحىَواعفواَالشواربَقصوا:َوقالَوثمنها

                                                

Deylemi (5270) Elbani es-Sahiha (2194) Sahihu’l-Cami (5434) 
296 Sahih. Muslim (2077) Hakim (4/211) Nesai (5316) Ahmed 

(2/207, 211) 
297 Sahih mevkuf. Buhari, (Libas: 25) Müslim, (Libas: 11, 21) 

Ahmed (1/16, 43) 
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 غيرناَبسنةَعملَمنَمناَليسَإنهَاْلزرَوعليكمَإلَاْلسواق

“Şüphesiz Allah Azze ve Celle ve rasulü size sarhoş 
edici içkileri ve onun ücretini haram kılmıştır. Ölü etini ve 
ücretini size haram kılmıştır. Domuzları, onu yemeyi ve 
ücretini size haram kılmıştır.” Yine şöyle buyurdu: “Bıyıkları 
kısaltın, sakalı serbest bırakın. Üzerinizde izar olmadıkça 
çarşılarda yürümeyin. Muhakkak ki bizden başkasının 
sünnetiyle amel eden bizden değildir.”298 

Cabir b. Abdillah radıyallahu anhuma’dan: “Dediler ki:  

ََقالُوا ِ،ََرُسوَلَََيا: ََوَلَََيَتَسْرَبُلوَن،َاْلُمْشِرِكينَََِإنَََّاّللَّ
ََفِإنَََّاّللَََُِّسوَلَرََََيا:ََقالُواََواتَِّزُرواَأَْنُتْم،ََتَسْرَبُلوا:ََقاَلَََيتَِّزُروَن؟

ََقاَلَََيْنَتِعُلوَن؟ََوَلَََيْحَتُفونَََاْلُمْشِرِكينََ َأَْنُتْم،ََفاْحَتُفوا:
ْيَطانََِأَْوِلَياءََََخاِلُفواََواْنَتِعُلوا  اْسَتَطْعُتمََُْكلََّماَالشَّ

“Ey Allah’ın rasulü! Müşrikler gömlek giyiniyor, izar 
giyinmiyorlar” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Siz gömlek de giyin, izar da giyin.” Dediler ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Müşrikler (namazda) mest giyiniyor, 

                                                

298 Hasen ligayrihi. Taberani (11/158) Deylemi (5268) el-Elbani 
Sahihu’l-Cami (5439) 
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ayakkabı giyinmiyorlar.” Buyurdu ki:  

“Sizler mest de giyin, ayakkabı da giyin. Şeytanın 
dostlarına gücünüz yettiği kadarıyla muhalefet edin.”299  

Ebu Umame’den diyor ki: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem sakalları beyazlaşmış Ensar’lı ihiyarların yanına gelip 
buyurdu ki:  

َأهلَوخالفواَوصفرواَحمرواَاْلنصارَمعشرَيا
َولَيتسرولونَالكتابَأهلَإنَاّللَرسولَياَقيلَ،َالكتاب
َأهلَوخالفواَوائتزرواَتسرولوا:َاّللَرسولَفقالَيأتزرون
َولَيتخففونَالكتابَأهلَإنَاّللَرسولَياَقلناَالكتاب
َياَقلناَالكتابَأهلَوخالفواَوانتعلواَتخففوا:َفقالَينتعلون
َويوفرونَعثانينهمَيقصونَالكتابَأهلَإنَاّللَرسول
َأهلَالفواوخَعثانينكمَووفرواَسبالكمَقصوا:َفقالَسبالهم
 الكتاب

“Ey Ensar topluluğu sakallarınızı kırmızılaştırın veya 

                                                

299 Hasen. Taberani Evsat (4/253) 
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sarılaştırın ve Ehl-i Kitaba muhalefet edin.” Denildi ki:  

“Ey Allah’ın rasulü! Onlar şalvar giyer, izar giymezler.” 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Siz şalvar da giyin, izar da giyin, Kitap ehline 
muhalefet edin.” Dedik ki:  

“Ey Allah'ın Rasulu! Ehl-i kitap mest giyerler de ayakkabı 
giymezler.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:  

“Mest de giyin ayakkabı da giyin ve Ehl-i Kitaba 
muhalefet edin.” Dedik ki:  

“Ey Allah'ın Rasulu! Kitap ehli sakallarını kısaltır, 
bıyıklarını gür yaparlar” Buyurdu ki:  

“Siz de bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı bolca bırakın. 
Böylece Ehl-i Kitaba muhalefet edin.”300 

İbni Kayyım rahimehullah şöyle demiştir; “Elbise ile kalp 
arasında zahir-batın (iç-dış) ilişkisi vardır. Böyle bir ilişki olduğu 
için dışa giyilen elbise kişinin kalbini, halini gösterir. Kalp ve 
elbise karşılıklı olarak birbirinden etkilenir.”301 

  

                                                

300 Sahih. Ahmed (5/264) Taberani (8/237) Beyhaki Şuab (5/214) 
301 İbni Kayyım Medaricu’s-Salikin (2/22) 
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EK: SAHİHAYN’DAKİ MÜŞKİL 

İTİKAD HADİSLERİNİN TEVİLİ 

Te’lif: Dr. Talib bin Ömer el-Kesiri 

Tercüme: Ebû Leylâ Ali Karaçay 

Mütercimin Takdimi 

Allah Azze ve Celle muhkem tenzilinde şöyle 
buyurmuştur: “İşte onlar; hidayete karşı sapıklığı, 
bağışlanmaya karşı azabı satın alanlardır. Onları ateşe karşı 
bu kadar sabrettiren nedir? İşte bunun sebebi muhakkak ki 
Allah'ın, kitabı hak olarak indirmesidir. O kitap hakkında 
ihtilafa düşenler de şüphesiz ki uzak bir ayrılık içindedirler” 
(2/175-176)  

Kitap hakkında ihtilafa düşenler Allah’ın kitabını beyan ile 
Nebi aleyhissalatu vesselamı görevlendirdiğinden gaflet içinde 
olan nasipsizlerdir.  

 “Sana da zikri indirdik ki İnsanlara indirileni 
açıklayasın. Umulur ki düşünürler” (16/44)  

Henüz ikinci asırda ortaya çıkan mülhidler kâfirlere 
yaranmak ve İslam’ın bağlarından kurtulmak adına Allah’ın 
kitabını hevalarına uydurup hadislere akli denilen vehimlerle 
saldırmaya başlamışlardır.  

Mütekaddimundan olan âlimler bu mülhidlerin ortaya 
attıkları şüphelere müminlerin aldanmaması için cevap vermiş ve 
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İhtilafu’l Hadis türünün ilk eserlerini telif etmişlerdir.  

Tercümesini yaptığım bu mütevazı ve kısa çalışmada da 
Allah azze ve cellenin isim ve sıfatları ve kader konusuyla alakalı 
çelişkili zannedilen 14 hadisin etrafındaki şüphelere cevap 
verilmiştir.  

Allah azze ve celleden bizleri şeytanın kuruntularından 
koruyacak olan faydalı ilme yöneltmesini ve dininde fakih 
kılmasını dileriz.  “Allah kimin hayrını dilerse onu dinde fakih kılar” 
Buhari Muaviye radıyallahu anh’den rivayet etmiştir.  

24 Şevval Ankara 1441   

Müşkil Hadisler Hakkında Bir Mukaddime  

Lugatte Müşkil: İçinden çıkılamayan, şüpheli, karışık, 
kökeni benzer gibi anlamlara gelir. Bu buna müşkildir denir, yani 
benzer.  

Müşkil hadislerden kasıt ise; Zahiri itibariyle şeriatın sabit 
kaidelerine aykırı bir manayı çağrıştıran ve insanların birçoğuna 
tevili zor gelen hadislerdir.  

İbnu’l Kayyım rahimehullah Nuniyye Kasidesi’nde müşkil 
naslar meselesindeki kaideyi şöyle zikretmiştir:  

“Eğer varid olan bir nassın lafzı ile akıl arasında bir zıtlık 
var ve bu ikisinin arası bulunamıyorsa,  

O zaman ya o akıl fasittir ya da aslında bir şey 
olmamasına rağmen görüşünü beğeniyordur,  
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Veya o nas sabit değildir, onu masum olan söylememiştir,  

Onun naslarında çelişki olmaz, onu zamanının âlimlerine 
sor  

Sahabe radıyallahu anhuma da bazı naslar müşkil 
gelmiş, bunları Rasulullah sallallahu aleyhi selleme sormuşlar ve 
o da onlara bu nasları açıklamıştır.  

Şeyhayn’ın Abdullah b. Mesud radıyallahu anh’den 
rivayet ettikleri bu hadis de onlardandır:  

“Onlar iman edenler ve imanlarına zulüm 
bulaştırmayanlardır” (6/82) ayeti indiği zaman bu ayet 
Müslümanlara ağır geldi ve dediler ki:  

“Ey Allah’ın Rasulü! Hangimiz nefsimize zulmetmedi ki!” 
Nebi aleyhissalatu vesselam dedi ki:  

“Bu ancak şirktir. Lukman’ın oğluna nasihat ederken 
ne dediğini işitmiyor musunuz?  

“Ey oğulcuğum! Allah’a şirk koşma! Muhakkak ki şirk 
büyük bir zulümdür” (31/13)  

Yine Şeyhayn Enes radıyallahu anhden rivayet ediyor. Bir 
adam dedi ki:  

“Ey Allah’ın nebisi! Kâfir nasıl yüzüstü haşrolunacak?” 
Dedi ki:  

“Onu dünyada iki ayağı üzerinde yürütmeye kadir 
olan kıyamet gününde yüz üstü yürütmeye güç yetiremez 



230 

 

mi?” Katade dedi ki: “Rabbimizin izzetine yemin olsun ki öyledir”  

Bu konuda telif edilmiş bazı eserler:  

İhtilafu’l Hadis (İmam Şafii (h.204) 

Tevilu Muhtelifu’l Hadis (İbn Kuteybe (h.276) 

Müşkilu’l Asar (Tahavi (h.321) 

Keşfu’l Müşkil min Hadisis Sahihayn (İbn Cevzi (h.597))  

Sahihayn’da Çelişkili Zannedilen İtikad Hadisleri 
(Muasırlardan: Dr. Süleyman bin Muhammed ed-Dubeyhi)  
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ÇELİŞKİLİ OLDUĞU ZANNEDİLEN İSİM 

VE SIFAT HADİSLERİ    

BİRİNCİ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir:  

 “Allahu Teala kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin 
olmadığı günde yedi kişiyi gölgelendirir: Adil yönetici, Allah’a 
ibadet içinde yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı adam, 
birbirlerini Allah için sevip, onun için bir araya gelen ve onun için 
birbirlerinden ayrılan iki kişi, soylu ve güzel bir kadın kendisini 
çağırdığında “Muhakkak ki ben Allah’dan korkarım” diyen adam, 
sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizleyen 
adam, tenhada Allah’ı zikredip gözyaşı dölen adam.” Muttefekun 
aleyh. Lafız Buhari’nindir.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Hadis Allah azze ve celleye gölge izafe etmektedir. Gölge 
nasıl olur da Allah’ın bir sıfatı olabilir?  

Cevap:  

Allahu tealaya izafe edilen gölgeden maksat Tahavi’nin 
ceyyid bir sened ile aktardığı rivayette geçtiği üzere onun arşının 
gölgesidir:  

  “Allah, arşının gölgesinden başka gölge olmayan bir 
günde yedi kişiyi gölgelendirir…”  
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Gölge, birçok hadiste arşa nispet edilerek gelmiştir. Öyle 
ki Zehebi bu rivayetlere mütevatir hükmü vermiştir. Bunlardan biri 
de Ebu Hureyre radıyallahu anhın şu rivayetidir:  

“Kim darda kalan borçluya zaman verir veya 
alacağından vazgeçerse Allah onu arşından başka hiçbir 
gölgenin olmadığı günde arşının gölgesinde gölgelendirir.” 
Ahmed ve Tirmizi rivayet etmiştir.  

İKİNCİ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi aleyhissalatu 
vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

 “Allah azze ve celle dedi ki:  “Âdemoğlu Dehr’e 
(zaman) söverek bana eziyet veriyor. Dehr benim, emir 
benim elimdedir, geceyi ve gündüzü çeviren benim.”  

Hadis muttefekun aleyhdir. Yine ikisine ait bir rivayette de:  

“Sizden biriniz “Vah şu kötü zaman” demesin. Çünkü 
Allah Dehr’dir.”  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Dehr’in lugattaki manası zamandır. Allahu teala zaman 
anlamına gelen Dehr olamaz!  

Cevap:  

Cahiliyye halkı musibetleri zamana nispet ederler ve ona 
söverlerdi. Bu sövmeleri de Allah’a ulaşırdı çünkü onlara 
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musibetleri veren Allah’dır. O subhanehu onları bundan 
yasakladı. Burada kastedilen Dehr’in Allahu Tealanın isimlerden 
biri olduğu değildir. Onların şu sözü hariç, dediler ki:  

“Bizi kesintisi olmayan zamandan başkası helak 
etmiyor” (45/24) Bu doğrudur. Allah da onları şu sözüyle 
azarlamıştır:   

“Onların bununla alakalı hiçbir bilgileri yoktur. Onlar 
ancak zannediyorlar” (45/24)  

Bu durumda hadisin manası şu şekilde olur: Sizlere bu 
musibetleri verene sövmeyen, çünkü o Allah’dır.  

“Allah ed-Dehr’dir” sözünün manası da Allah’ın: “Emir 
benim elimdedir, geceyi ve gündüzü ben çeviririm” sözüyle 
anlaşılır. Yani Allah zamanı düzenleyen, evirip çevirendir.  

ÜÇÜNCÜ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi aleyhissalatu 
vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etti:  

“Muhakkak ki rahim Rahman’ın bir koludur. Allah dedi ki:   

“Kim seni gözetirse ben de onu gözetirim, kim de seni 
koparırsa ben de onu koparırım.” Buhari rivayet etmiştir.   

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

“Rahim, Rahman’ın koludur” Bunun manası kolun 
Allah’dan bir parça olması mıdır? Veya bu, Allah subhanehunun 
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sıfatlarından biri midir?  

Cevap:  

Lugatte eş-Şecen bir şeyin kendisine bağlandığı ve 
sarındığı gövde anlamındadır. Eş-Şecnetun da bunun bir 
parçasıdır. O ağacın birbirine karışmış, sarınmış dallarıdır. 
Hadisin manası: Rahim’in Rahman subhanehu ile bir bağı vardır. 
Ve bu bağ Allah azze ve celle’nin bir isminden türemiş bir isim 
olması nedeniyledir.   

Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hadisi şu şekildedir:  
“Allah buyurdu ki: Ben Rahman’ım, bu da rahimdir. Ona 
ismimden bir isim böldüm. Kim onu gözetirse ben de onu 
gözetirim. Kim onu koparırsa ben de onu keserim.” Bu hadisi 
Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir.   

Yani Rahim Allah’dan bir parça veya onun sıfatlarından 
bir sıfat değildir. O, Allah’ın kendisiyle ilişkilendirerek şeref 
verdiği bir mahlûktur.   

Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözündeki 
“Rahman’dan bir kol” kavlindeki min harfi ceri ondan başlayan 
anlamındadır, ondan bir parça anlamında değildir (yani ibtidadır, 
te’biz değildir). Tıpkı Allahu Tealanın İsa aleyhisselam 
hakkındaki:  

“Ondan bir ruh” (4/171) ve   

“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendisinden bir nimet 
olarak size boyun eğdirdi” (45/13) buyruklarında geçtiği gibi.  



235 

 

DÖRDÜNCÜ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:  

“Bir adam nefsine zulmetmiş ve ölümü anında oğullarına 
şöyle vasiyet etmişti: “Öldüğüm zaman beni yakın, kül haline 
getirin ve sonra denize saçın. Vallahi eğer rabbim beni diriltmeye 
güç yetirirse hiç kimseye azap etmediği şekilde bana azap eder.” 
Oğulları adamın bu isteğini yaptılar. Allah yeryüzüne dedi ki:  

“Aldığını geri ver.” O an adam dirildi ve kalktı. Allah 
(Subhanehu ve Tealâ) ona “Bu yaptığın şeye seni sevkeden 
nedir?” diye sordu. Adam:  

“Senden korkumdur ya Rabbi” dedi. Bu söylediğinden 
dolayı Allah onu affetti.”  Muttefekun aleyh. 

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Muhakkak ki bu hadisin zahiri, adamın yakılıp kül 
olduktan sonra Allah’ın küllerini bir araya getirebilecek kudrete 
sahip olduğundan şüphe ettiğini gösteriyor. Allahu tealanın 
sıfatlarından bir sıfat hakkında veya ölümden sonra diriliş 
hakkında şüphe etmek icma ile küfürdür, Allah da bir kafiri 
bağışlamaz. Bu hadisi nasıl açıklayacağız?  

Cevap:  

Bu adam Allah’a iman eden bir kimsedir. Aynı şekilde 
genel anlamda onun kudret sıfatına ve dirilişe iman etmektedir. 
Ancak o, Allah’ın kudretiyle alakalı bazı hususlarda cehalet 
sahibidir. Allah subhanehuyu yerde ve gökte hiçbir şey aciz 
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bırakamaz. O, bu hilenin kendisini kurtaracağını zannetti. Onun 
cahil olduğu hususta ilim ona ulaşmamıştı. Onun bu sözü küfürdü 
fakat hüccetin kendisi üzerinde ikame edilememesi, uygun 
şartların bulunmaması ve manilerin bulunması sebebiyle küfrüne 
hükmedilmedi. Allah da onu cehaleti ve kendisinden korkusu 
sebebiyle bağışladı.  

BEŞİNCİ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemin şöyle buyurduğunu aktardı:  

 “Allah azze ve celle Adem’i sureti üzere ve altmış zira 
uzunluğunda yarattı. Sonra ona şöyle buyurdu:  

“Git ve şurada oturan melekler topluluğuna selam ver. 
Onların da sana selamını dinle. Zira senin selamın zürriyetinin de 
selamıdır” Adem aleyhisselam gitti ve:  

“Es-Selamu aleykum” dedi. Melekler de: “Es-Selamu 
aleyke ve rahmetullah” diye cevap verdiler ve rahmetullahı da 
eklemiş oldular. Cennete girecek olanlar da  Adem’in suretinde 
girecektir. İnsanların boyu ondan sonra bugüne kadar kısalmaya 
devam edegelmiştir.” Muttefekun aleyh. Muslim’in lafzında şu 
ziyade de var:  

“Sizden biri kardeşiyle dövüşürse yüzüne vurmaktan 
kaçınsın, Çünkü Allah Adem’i sureti üzere yarattı.”   

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Muhakkak ki bu hadis ilim ehlinden olanlara da işkal 
oluşturmuştur. Bu rivayet Âdem’in suretini Allahu tealanın 
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suretine benzetmeyi gerektirmez mi?  

Cevap:  

Burda zamir Allahu tealaya dönmekte ve başka naslarda 
da geçtiği üzere Allah için suret sıfatı ispat edilmektedir.   

“Allah Tebareke ve Teâlâ onlara tanımadıkları bir 
surette gelir.” Muttefekun aleyh.  

“Rabbimi en güzel surette gördüm” Ahmed ve Tirmizi 
rivayet etmişlerdir.  

Hadisin zahir anlamı Allah’ın Âdem aleyhisselamı 
işitmesi, görmesi, kelamı olan bir yüze sahip olarak olarak kendi 
sureti üzere yarattığını göstermektedir. Bu teşbihi gerektirmez. 
Çünkü Allah’ın işitmesi, görmesi, sureti Âdem’inki gibi değildir. 
Aksine o şöyle buyurmuştur:  

 “Onun benzeri bir şey yoktur. O işitendir, görendir.” 
(42/11)  

Bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü gibidir:  

“Cennete girecek ilk zümre dolunay suretinde 
girecektir” Muttefekun aleyh.  

Onlar her şeyleriyle aya benzemezler. Yine Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellemin:   

“Boyu altmış ziradır” sözüne gelince bu, Âdem 
aleyhisselam hakkındadır. Hadisin sonu da bunu 
desteklemektedir.  
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ÇELİŞKİLİ OLDUĞU ZANNEDİLEN 

KADER İLE İLGİLİ HADİSLER  

ALTINCI HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:  

“Musa, Adem ile tartıştı ve ona:  “Sen insanları 
günahınla cennetten çıkaran ve onları zora sokan Adem’sin” 
Adem dedi ki:  

“Ey Musa! Sen, Allah’ın risaleti için seçtiği kelamısın. 
Sen beni Allah’ın beni yaratmadan önce yazdığı bir emri için 
mi kınıyorsun? Ya da beni yaratmadan önce takdir ettiği. 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:   

“Böylece Adem Musa’ya galip geldi” Muttefekun aleyh.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Hadisin zahirinden Masiyet işleyen kimsenin kaderi 
gerekçe göstermesinin caiz olduğu anlaşılıyor. Halbuki Allahu 
teala kitabında   

“Allah dileseydi biz de babalarımız da şirk koşmaz ve 
hiçbir şeyi haram kılmazdık” (6/148) diyenlerin sözlerini:  

“Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar 
işte böyle yalanladılar” (6/148) diyerek inkar etmiştir.  
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Cevap:  

Musa aleyhisselam Âdem aleyhisselamı kendisi için vuku 
bulan günahından ötürü değil, ancak kendisinin ve zürriyetinin 
başına gelen musibetten ötürü kınamıştır ki bu da cennetten 
çıkarılmalarıdır. Musibetin sebebi olduğu için de günahı zikretti. 
Başa gelen musibetlere ayıplama olmaksızın kaderi gerekçe 
göstermek de caizdir. Nitekim hadiste:  

 “Eğer sana bir şey isabet ederse şöyle yapsaydım 
şöyle olurdu deme. De ki: Allah’ın kaderidir. O dileğini 
yapar.” Muslim rivayet etmiştir. Ayete gelince burada yerilen 
husus günah olan fiile kaderi gerekçe göstermektir. Çünkü 
burada emredileni terk etmek ve nehyolunanı işlemek vardır.  

YEDİNCİ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti:   

“Yakınlaşın ve dosdoğru olun! İyi bilin ki sizden hiçbir 
kimseyi ameli kurtaramaz. Dediler ki:  

"Ey Allah’ın Rasulü! Seni de mi?” Dedi ki:  

“Beni de. Ancak Allah’ın beni rahmeti ve lütfu ile koruması 
müstesna”  Muttefekun aleyh. Lafız Muslim’indir.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Muhakkak ki bu hadis kulun ameliyle cennete 
giremeyeceğine delalet etmektedir. Hâlbuki Allahu teala şöyle 
buyurmaktadır:   
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“Yapmış olduklarınıza karşılık cennete girin!” (16/32)   

 “İşte yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız 
cennet budur” (43/72)   

Bu hadis ile bu ayetlerin arasını nasıl bulabiliriz ki?  

Cevap:  

Hadis, kulun amelinin Allah’ın lütuf ve rahmetinden 
bağımsız olarak cennet için yeterli bir karşılık ve ücret olmasını 
nefyetmektedir. Hadis be harfi cerinin karşılık ve bedel olarak 
gelmesini nefyederken, ayet sebebiyet bası olarak bunu ispat 
etmektedir. Amel, Allah’ın lütfu ve rahmetiyle kulu amele 
muvaffak kılması ve amelini kabul etmesi durumunda cennete 
girmeye bir sebeptir. Allahu tealanın bu sözleri de bunu 
desteklemektedir.  

“Rabbinizden bir bağışlanmaya, Allah’a ve rasullerine 
iman edenler için hazırlanmış, genişliği yer ile göğün 
genişliği gibi olan bir cennet için yarışın. İşte bu, Allah’ın 
dilediğine verdiği lütfudur. Şüphesiz Allah büyük bir lütuf 
sahibidir.” (57/21)  

“Kim Allah’a iman edip salih amel işlerse, 
kötülüklerini örter ve içinde ebedi ve daimi kalıcılar olmak 
üzere altından nehirler akan cennetlere sokar” (64/9)  

“Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden 
cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı” 
(16/61)  

 “Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti 
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olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. 
Fakat Allah dilediğini arındırır” (24/21)  

SEKİZİNCİ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den:  Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu:  

“Allah azze ve celle yeri cumartesi günü, ondaki 
dağları Pazar günü, ağaçları pazartesi günü, sevilmeyen 
şeyleri Salı günü, nuru Çarşamba günü yarattı. Hayvanları 
yeryüzüne Perşembe günü yaydı. Adem aleyhisselamı da 
bütün bu mahlukatı yarattıktan sonra Cuma günü ikindiden 
sonra, ikindinin akşama yakın olan son vakitlerinde yarattı.” 
Muslim rivayet etmiştir.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Hadiste gökyüzünün yaratılmasından bahsedilmemiş ve 
yeryüzünün de altı günde yaratıldığından bahsedilmiştir. Bu 
durum Allahu tealanın şu kavline aykırıdır:  

“De ki: “Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr 
edip O'na denkler mi koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir. 
O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler 
yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark 
gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde olan 
göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne: “İsteyerek veya 
istemeyerek, gelin!” dedi. İkisi de “İsteyerek geldik” dediler” 
(41/9-11  

“…dört günde…” yani dört günde tamamladı.  
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Cevap:  

Bu hadis illetlidir. Buhari bu rivayeti Ebu Hureyre’nin 
Kabu’l Ahbar’dan rivayeti olması, Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemden merfu olmaması sebebiyle illetlendirmiştir. Ali ibnu’l 
Medini de hadisin illetini şu sözüyle beyan etmiştir: “İsmail bin 
Umeyye’nin bu rivayeti ancak İbrahim bin Ebi Yahya’dan aldığı 
görüşündeyim” O metruk bir ravidir. Yine hadisin isnadında Eyüp 
bin Halid vardır. İbn Hacer dedi ki: “Onda  gevşeklik vardır. 
Metninde de ayetlere muhalif olması sebebiyle nekaret 
mevcuttur.”  

DOKUZUNCU HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi aleyhissalatu 
vesselamdan şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:   

“Ölüm meleği Musa aleyhisselama geldi ve  “Rabbine 
icabet et” dedi. Musa aleyhisselam ona bir tokat attı ve 
gözünü çıkardı. Melek Allahu tealanın yanına döndü ve   

“Sen beni ölmek istemeyen bir kulunun yanına 
gönderdin o da benim gözümü çıkardı” dedi. Allahu teala 
ona gözünü iade etti ve   

“Kulumun yanına dön ve ona eğer hayatı istiyorsa 
elini bir öküzün sırtına koymasını ve elini altında ne kadar kıl 
varsa her bir kıl için kendisine bir yıl ömür verileceğini 
söyle.” Musa dedi ki:   

“Ya sonra ne olacak?”  

“Sonra öleceksin” denildi. Musa:  
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“O zaman şimdi öleyim. Rabbim benim canımı arz-ı 
mukaddese bir taş atımı mesafede al” dedi. Muttefekun aleyh.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Musa aleyhisselam nasıl olur da Allah’ın emri ile gelen 
ölüm meleğine tokat atar? Sonra nasıl olur da ölüm meleği onun 
ruhunu kabzetmeden geri döner? Halbuki Allahu teala şöyle 
buyuruyor:   

“Her ümmet için bir ecel vardır. Onların ecelleri 
gelince ne bir an ertelenirler ne de öne alınırlar”(7/34)  

Cevap:  

Muhakkak ki ölüm meleği Musa aleyhisselamın yanına bir 
insan suretinde gelmişti ve Musa onu tıpkı İbrahim ve Lut 
aleyhisselamın da kendilerine gelen melekleri tanıyamadıkları 
gibi tanıyamamıştı. Evinde yabancı birini görünce de gözünü 
çıkardı. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle 
buyurmaktadır:  

“Kim izni olmadan birinin evini gözetlerse onun 
gözünü çıkarması helaldir” Ebu Hureyre radıyallahu anhın 
rivayeti muttefekun aleyhdir. Musa aleyhisselam onun Allah 
tarafından gönderilen ölüm meleği olduğunu öğrenince nefsini 
ölüme hazırladı ve mühlet de istemedi. Bundan dolayı Musa 
aleyhisselamın eceli Allah’ın takdir ettiği vakitten ertelenmedi, 
çünkü Allahu teala onun ruhunun meleğin bu dönüşden sonra 
kabzedilmesini diledi.  
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ONUNCU HADİS  

 Aişe radıyallahu anhadan: “Zurayk oğullarından 
kendisine Lebid bin Asam denilen bir adam, Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve selleme büyü yaptı. Bundan dolayı Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem bazı işleri yapmadığı halde o iş 
kendisine yapıyormuş gibi geliyordu. Nihayet bir gün ya da bir 
gece Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Sonra tekrar 
dua etti, sonra tekrar dua etti. Sonra bana:  

“Ey Aişe! Kendisinden fetva istediğim şey hakkında Allah 
bana fetva verdi. Bana iki adam geldi. Biri başucuma, diğeri de 
ayakucuma oturdu. Başucumda olan, ayakucumda olana ya da 
ayakucumda olan, başucunda olana:  

”Bu kimsenin rahatsızlığı nedir?” diye sordu. O da:  

“Büyülenmiştir” dedi. Diğeri:  

“Onu kim büyüledi?” dedi. Diğeri:  

”Lebid bin Asam” diye cevap verdi. Diğeri:  

“Büyü neye yapılmıştır?” dedi. Diğeri:  

”Bir tarak, saç döküntüsü ve erkek hurma tomurcuğu ile 
yapılmıştır” diye cevap verdi. Öteki:  

”Nerededir?” diye sordu. Diğeri:   

”Zervan kuyusunda” diye cevap verdi. Aişe radıyallahu 
anha dedi ki:   
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”Daha sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
sahabelerinden bazı kimselerle birlikte oraya gitti. Sonra bana:  

”Ey Aişe! Vallahi, kuyunun suyu kına ıslatılmış su gibi 
kızıl, hurması da şeytanların başları gibi idi” buyurdu. Ben:   

”Ey Allah'ın Rasulü! O büyüyü çıkartıp çözmedin mı!” 
dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:   

“Allah bana şifa verdi. Çıkartarak kötülüğünün insanlar 
arasında yayılmasını istemedim. Emrettim ve onu gömdüler. 
buyurdu.” Muttefekun aleyh.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Bu hadise göre Nebi sallallahu aleyhi selleme sihir 
yapılıyor. Kendisine sihir yapılan kimseye şeytanlar musallat 
olur. Allahu teala onu bundan korumuştur. Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellemin sihirden etkilenmesi onun masumluğuna aykırıdır. 
Bunda müşriklerin sözünü doğrulamak vardır:  

“Siz, büyülenmiş bir adamdan başkasına 
uymuyorsunuz!” (17/47)  

Bunun cevabı nedir?  

Cevap:  

Nebi sallallahu aleyhi sellem bir vakit sihrin etkisinde 
kaldı. Bu sihir onun bedenine tesir etti. Sonra Allahu teala hadiste 
belirtildiği gibi ona şifa verdi. Nebi aleyhissalatu vesselama da bir 
beşer olarak rahatsızlık ve hastalık isabet ederdi, bizden iki 
adamın tutulduğu ölçüde şiddetli hummaya tutulurdu.  
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“De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim” (18/110) Allahu 
teala nebisi Eyüp aleyhisselam hakkında da şöyle buyurmuştur:   

 “Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: “Doğrusu 
şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi” diye seslenmişti” 
(38/41) Yine nebisi Âdem aleyhisselam hakkında da şöyle 
buyurmuştur:   

“Şeytan kendilerine gizlenmiş olan avret yerlerini 
onlara gös-termek için onlara vesvese verdi” (7/20)  

Ancak bu sihir Nebi aleyhissalatu vesselamın aklına ve 
sözlerine tesir etmemiştir. Bu onun getirdiği dine ve şeriata halel 
getirmez çünkü Allahu teala Müslümanların icmasıyla onu dinin 
tebliğinde masum kılmıştır.  

ON BİRİNCİ HADİS  

Ebu Hureyre radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemin şöyle dediğini aktarmıştır:  

 “Biz şüphe etmeye İbrahim’den daha fazla hak 
sahibiyiz. O:  

“Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. 
Allah:  

“İnanmıyor musun?” buyurunca:  

“Hayır, inandım ancak kalbimin mutmain olması için” 
demişti.  
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Allah Lut’a rahmet etsin. O çok sağlam bir yere 
sığınmıştı.  

Eğer Yusuf’un zindanda kaldığı kadar kalsaydım, beni 
oradan çıkarmak isteyen davetçiye icabet ederdim.” 
Muttefekun aleyh.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Şüphe iki şey arasında tereddüt etmek, bir şeyi diğer şeye 
tercih edememektir. Nasıl olur da Halilu’r Rahman aleyhisselam 
Allah’ın ölüyü diriltmesinden şüphe eder?  

Ve nasıl olur da Allah’ın nebisi Lut aleyhisselam o zor 
zamanda Allah’a sığınmaktan gafil kalır? Ve Yusuf aleyhisselam 
kurtulma imkânı varken neden zindandan çıkmak için acele 
etmez?  

Cevap:  

Hadis eğer Allah’ın ölüyü diriltmesi birisinin şüphe 
edebileceği bir husus olsaydı bu hususta biz İbrahim 
aleyhisselamdan daha öncelikli olurduk anlamındadır. Lakin biz 
bundan şüphe etmeyiz. İbrahim de bu konuda bizden önceliklidir. 
Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu tevazu ve 
alçak gönüllülük babında söylemiştir.  Ve göstermektedir ki 
İbrahim aleyhisselam ölünün nasıl diriltildiğini ilme’l yakin 
mertebesinden ayne’l yakine erişmek için sormuştur.  

Lut aleyhisselama gelince o, meleklerden olan 
misafirlerini himaye edebilecek bir kudrete sahip olmadığından 
onların nefislerini hoş tutmak için kavminin eziyetlerine karşı 
koyabilecek bir aşirete ve kuvvete sahip olmadığını açıklayarak 
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meleklere mazeretini beyan etmek istemiştir. Bu nefsi ve 
duygusal bir savunmadır. O aleyhisselam Allah’a tevekkül’den 
anlık bir gaflete düşmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin:   

“Allah Lut’a rahmet etsin” sözü onu kınama değil, övgü 
anlamındadır. Tıpkı şu hadisinde olduğu gibi:   

 “Allah Musa’ya rahmet etsin. O bundan daha fazla 
eziyet gördü de sabretti” Muttefekun aleyh.  

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yusuf 
aleyhisselam hakkındaki sözüne gelince. Bu da tevazu 
babındandır çünkü O sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf 
aleyhisselamdan üstündü. Yusuf aleyhisselam kendisini 
zindandan çıkaracak kişiye zindan hayatı uzayacak olmasına 
rağmen icabet etmemiş çünkü o, zindandan affedilmiş bir suçlu 
gibi değil de bu suçtan beri bir kimse olarak çıkmak istemiştir.  

Hadis bu nebilere övgü babında gelmiştir. Nebilerinin 
hatalarını ikrar etmeyecek olan Allahu tealanın bu olanlardan 
ötürü onları kınamadığı sabit olduğuna göre onlar hakkındaki 
batıl vehimler de ortadan kalkmıştır.  

ON İKİNCİ HADİS  

Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma’dan:  Nebi 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Muhakkak ki çıkış alametlerinin ilki güneşin batıdan 
doğması ve kuşluk vakti insanlara Dabbe’nin çıkmasıdır. 
Hangisi diğerinden önce olursa, diğeri de onu peşinden 
takip edecektir” Muslim rivayet etmiştir. Muslim’in Ebu Zura’dan 
gelen rivayetinde o dedi ki: Müslümanlardan üç kişi Medine’de 
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Mervan bin elHakem’in yanında oturup ondan hadis dinlediler. 
Mervan kıyamet alametlerinden rivayet etmeye başladı;  

“Alametlerin ilki Deccal’in çıkmasıdır.” Bunun üzerine 
Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle dedi:  

“Mervan benim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 
ezberlediğim ve hiç unutmadığım şeyi söylemedi. Oysa ben 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şunu işittim. Sonra da 
hadisi zikretti.  

Enes radıyallahu anh Nebi aleyhissalatu vesselamdan 
şöyle dediğini aktarmıştır:  

“Kıyametin ilk alameti insanları doğudan batıya 
sürükleyecek olan bir ateştir.” Buhari rivayet etmiştir. Muslim 
de Huzeyfe bin Esid radıyallahu anhden Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:   

 “Son alameti Yemen’den çıkıp insanları mahşer 
yerine sürükleyecek olan bir ateştir.”  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Kıyametin ilk alameti nedir? Güneşin batıdan doğması 
mı? Deccal mi? Yoksa insanları sürükleyecek olan ateş mi? 
Güneşin batıdan doğması nasıl ilk alamet olabilir ki? İsa 
aleyhisselam nüzul ettikten sonra insanları İslam’a kabul 
edecektir. Hâlbuki güneş batıdan doğduktan sonra Allah 
kimsenin tevbesini kabul buyurmayacak, daha önce iman 
etmemiş olan kimseye de imanı bir fayda sağlamayacaktır.  

Cevap:  
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Deccal’in çıkışı, yeryüzünde meydana gelen 
değişikliklerin en büyüğü olarak ilk alamettir. Bu durum İsa 
aleyhisselamın ölümüyle son bulur. Güneşin batıdan doğması 
ise, gökyüzünde meydana gelen büyük değişikliklerin ilkidir. Bu 
durum da kıyametin kopmasıyla son bulur. Kıyametin 
kopmasının ilk alameti de insanları sürükleyecek olan ateştir. Bu 
genel anlamda son alamettir.  

ON ÜÇÜNCÜ HADİS  

Enes radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin 
şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:  

  “Muhakkak ki havzın başında yanıma bana sahabe 
olmuş bazı kimseler geleceklerdir. Onları tanıdığımda 
benden uzaklaştırılacaklar. Ben:   

“Ey Rabbim! Sahabelerim! Sahabelerim!” diyeceğim. 
Bana da:  “Gerçekten sen onların senden sonra neler 
çıkardıklarını bilmiyorsun!”  denilecektir” Muttefekun aleyh.  

Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Birçok nasta sahabe radıyallahu anhumun fazileti sabit 
olmuştur. Onlar en hayırlı nesildir.   

“Allah her birine de cenneti vaad etmiştir” (57/10) Bu 
hadis nasıl izah edilir?  

Cevap:  

Burada kastedilen İslam’a mal için yahut can 
korkusundan dolayı giren Arapların bedevilerinden riddet ehli 
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olanlardır. Ebu Bekr es-Sıddık radıyallahu anh ve onunla beraber 
olan sahabe-i kiram radıyallahu anhum irtidad ettikleri zaman 
onlarla savaşmışlardır. Yine İslam ümmeti ile haşrolunacak olan 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki münafıklar 
da onlardandır. Muttefekun aleyh olan uzunca bir hadisde geçtiği 
gibi:   

“Sonra bu ümmet ve münafıkları kalır” Sonra onlar 
kovulurlar. Allah onların durumunu şu sözleriyle beyan etmiştir:  

“Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve 
Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar 
vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki 
kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba 
döndürüleceklerdir” (9/101) Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin 
onlara tasğir siğasında Usayhabi diye seslenmesi onların sayıca 
da az bir topluluk olduğuna delalet eder.  

Onlar bir nübüvvet alameti olarak Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellemin vefatından sonra irtidad etmişlerdir. Alimler onları 
sahabelerden saymamışlardır. Çünkü sahabe, Nebi sallallahu 
aleyhi ve sellem ile mümin olarak karşılaşan ve bu hal üzere ölen 
kimsedir.  

ON DÖRDÜNCÜ HADİS  

Aişe radıyallahu anha’dan: “Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem Ensar’dan bir çocuğun cenazesine çağrıldı. Dedim ki: Ya 
Rasulallah! O cennet kuşlarından bir kuştur. Hiçbir kötülük 
işlemedi ve bilmedi de. Dedi ki: “Belki de böyle değildir ey Aişe! 
Allah babalarının sulbündeyken birilerini cennet için birilerini de 
cehennem için yaratmıştır.” Muslim rivayet etmiştir.  
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Çelişki olduğu zannedilen husus:  

Müslümanların çocuklarının cennette olacağını bildiren 
birçok nas mevcut olmasına ve bazı ilim ehli bu meselede icma 
nakletmiş olmasına rağmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem bunu neden inkâr etmiştir?  

Cevap:  

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muayyen olarak her 
çocuğun cennetlik olacağını inkâr etmiştir. Evet, Müminlerin 
çocuklarının hükmü, onların cennetlik olması olsa da onlardan 
muayyen bir çocuk için bu şehadette bulunulamaz çünkü o anne 
babasına tabiidir. Onların imanı ise bizim için gayb olan bir 
hususdur.   

Sad b. Ebi Vakkas radıyallahu anh:  “Falana da ver. 
Muhakkak ki o mümindir” dediği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve 
sellem:  

“Yahut müslimdir” demiştir. Muttefekun aleyh.   

Osman bin Maz’un öldüğü zaman da Allah’ın ona 
kesinlikle ikram edeceğini söylediğinde Ummu’l-Ala radıyallahu 
anhaya:  

“Allah’ın ona kesinlikle ikram edeceğini nereden 
biliyorsun?” demiş o da   

“Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah! 
Bilmiyorum” diyince  

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Osman’a gelince. 
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Muhakkak ki ona yakin gelmiştir. Ben onun hakkında hayır 
umuyorum. Vallahi ben Allah’ın rasulü olduğum halde bana ne 
yapılacağını da bilmiyorum” Ummu’l Ala dedi ki:  

“Vallahi bundan sonra kimseyi temize çekmeyeceğim” 
Buhari rivayet etmiştir.  

Vallahu A’lem…  
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